
3. НАУКОВО-МЕТОДИЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ РОБОТИ 

ЗАКЛАДУ.  

ІННОВАЦІЙНА ДІЯЛЬНІСТЬ. 

 

В звітному навчальному році колектив гімназії закінчив працювати над 

методичною проблемою: «Створення особистісно зорієнтованого 

інноваційного освітнього простору гімназії шляхом оновлення змісту 

гімназійної освіти, впровадження нових стандартів державної освіти, 

посилення інноваційної складової НВП»  та працював над реалізацією 

виховної проблеми «Створення сприятливого виховного простору для 

духовного збагачення учнів та формування життєвої компетентності 

майбутнього громадянина України».    Підсумком діяльності педагогічного 

колективу над методичною темою впродовж трьох років стало створення 

інноваційного простору навчального закладу, приведення в систему 

наукових, психолого-педагогічних, методичних знань, які покладалися в 

основу педагогічної діяльності; відбір критеріїв, використаних у 

кваліметричній моделі, за якими можна встановити динаміку змін в 

учнівській діяльності, проведення аналізу цих змін. Інноваційний пошук 

учителів знаходився у колі проблем використання компетентнісно 

зорієнтованих завдань застосування ефективних форм організації роботи 

учнів, прийомів створення позитивної мотивації учнів до навчально-

пізнавальної діяльності, соціалізації навчального середовища. На виконання 

вимог Закону «Про освіту» створено Кодекс академічної доброчесності та 

продовжена робота, розпочата в рамках методичної проблеми, по створенню 

моніторингу різних напрямів діяльності гімназії. 

За результатами реалізації методичної теми на засіданнях педрад 

розглядались такі питання: «Про практичні аспекти формування 

здоров’язбережувальної культури сучасного школяра», «Про формування 

системи ціннісного ставлення особистості молодшого школяра до 

соціального та природного довкілля, а також самої себе через застосування 

наскрізних ліній у вивченні загальноосвітніх предметів в початковій школі», 

«Про формування навичок ХХІ століття у виховному процесі гімназії 

«Консул» №86», «Про підсумки роботи гімназії в 2016-2017 навчальному 

році та завдання на 2017-2018 навчальний рік щодо підготовки до 

впровадження положень концепції Нової української школи». 

Традиційно була організована робота Школи молодого вчителя, 

постійно діючого методичного семінару з проблем впровадження 

інноваційних технологій в освітній процес, робота творчих груп з питань 

технологічного та методичного забезпечення освітнього процесу (реалізація 

методичних та управлінських проектів). 

Для забезпечення систематичного та кваліфікованого керівництва 

науково-методичною роботою в гімназії працювала науково-методична рада 

(НМР), до складу якої входять директор гімназії, його заступники, голови 

МО, вчителі-методисти, практичний психолог. На засіданнях НМР 

розглядалися такі питання: 



 Про визначення структури й напрямів методичної роботи в новому 

навчальному році, обговорення й затвердження плану роботи на 2017-2018 н. 

р. 

 Про організацію роботи з обдарованими дітьми, підготовка до 

предметних олімпіад та інтелектуальних конкурсів у 2017-2018 н. р. 

 Про планування заходів з підвищення фахового рівня вчителів 

 Про організацію творчих груп з питань інновацій в НВП 

 Про стан адаптації учнів 5-их класів до навчання в гімназії 

 Про підсумки І етапу шкільних предметних олімпіад та організація 

участі в II етапі 

 Про підготовку до гімназійної науково-практичної конференції 

 Про узагальнення досвіду роботи вчителя англійської мови Саакової 

І.К., вчителя української мови Хоружої М.С., що претендують на звання 

«учитель-методист» 

 Про розгляд методичних матеріалів вчителів, що атестуються 

 Про презентацію електронних ресурсів з впровадження НУШ 

 Про впровадження діяльнісного та тематичного підходу в початковій 

школі 

 Про моніторинг роботи за оновленими програмами в 5-9 класах 

 Про підсумки роботи педагогічного колективу над науково-

методичною проблемою, звіти МО 

 Про результати реалізації методично-цільових проектів: «Єдиний 

інформаційно-технологічний простір гімназії», «Менеджмент набуття 

професійної компетентності», «Обдарованість», підпроект до програми 

«Гімназист-науковець», «Модель здоров’язбережувального простору 

гімназії», «Кваліметрія»,«Портфоліо», «Назустріч світу» 

 Про заходи з підвищення фахового рівня вчителів для реалізації 

концепції НУШ 

 Про планування науково-методичної роботи на 2018/19 н. р. 

У 2017-2018 навчальному році (згідно плану) курси підвищення 

кваліфікації у Київському інституті післядипломної освіти ім. Б. Грінченка 

пройшли 16 педагогів гімназії. Атестовано 15 педагогів (4 вчителя на ІІ 

категорію, 4 вчителя на І категорію, 8 «спеціалістів вищої категорії», 3 

вчителя підтвердили звання «учитель-методист», 2 вчителям присвоєно 

звання «учитель-методист», 1 вчитель підтвердив звання «старший учитель», 

2 вчителям присвоєно звання «старший учитель»). 

Здійснення підвищення кваліфікаційного рівня вчителів у 

міжатестаційний період: 

Академія інноваційного розвитку освіти: тренінг «Технологія створення 

електронного посібника» - 25 вчителів; тренінг «Як підготувати учнів до 

професій, які ще не існують» - 25; 



 
Тренінг JAMM School про різні види мислення – 24; 

3-денний тренінг-семінар для ТОП-20 вчителів України в Одесі – 1; 

Академія інноваційного розвитку освіти: вебінар - 1; 

Освітня компанія Alekom при сприянні Міністерства освіти: Міжнародний 

форум вчителів англійської мови – 2; 

Семінари Британської Ради - 2; 

Семінари видавництва Cambridge – 5; 

Семінари видавництва Express Publishing – 2; 

Семінари видавництва Oxford University Press – 5; 

Демоурок від Oxford University Press - 10; 

Семінари видавництва Pearson – 5; 

Семінари видавництва Macmillan – 1; 

Семінар видавництва Hueber – 1(німецька мова) ; 

Семінар видавництва Edinumen – 1( іспанська мова) ; 

Семінар видавництва Edelsa – 1( іспанська мова) ; 

Семінар JAMM School – 1; 

Вебінари інноваційної школи Think Global – 4; 

Освітня компанія Move Language Ahead – навчальний тур школами 

Великобританії – 1; 

Всеукраїнська конференція вчителів присвячена Янушу Корчаку – 1 

Вебінари від Дистанційної академії видавничої групи «Основа» (лютий для 

вчителів інформатики) - 2. 

Платформа Edera (для вчителів початкової школи) - 7. 

Семінари видавництва «Ранок» (для вчителів природничих дисциплін) – 6, 

(для вчителів початкової школи) – 3. 

Семінари видавництва «Освіта» (для вчителів початкової школи) – 3. 

Семінари видавництва «Основи» (для вчителів початкової школи) – 4. 

Семінари інтернет видання «На урок» (для вчителів початкової школи) – 4. 

Семінари інтернет платформи «УМІТИ ВЧИТИ» (для вчителів початкової 

школи) – 1. 

Курси за програмою «Росток» (для вчителів початкової школи) – 3. 

Учитель англійської мови Наддур Н.В. ввійшла у ТОП-20 найкращих 

учителів України за версією премії Global Teacher Prize Ukraine. 



 
23.11.2017 – 01.12.2017 був проведений Ювілейний тиждень відкритих 

дверей гімназії «Навчаємо для майбутнього» до 80-річчя навчального 

закладу та 20-річчя гімназії 

В його програмі: 

 23.11 з 9.00 до 12.10 – день інтегрованого навчання в початковій 

школі 

 27.11-29.11 з 9.00 до 13.00 – панорама сучасної освіти в 5-11 

класах (міждисциплінарні STEM та мистецькі проекти, кейс-уроки, 

розвиток критичного мислення, інтерактивне та особистісно зорієнтоване 

навчання) 

 01.12 з 13.00 – ювілейна рефлексія «Любов виникає з любові» 

(Г.С. Сковорода) 

Програма ювілейного тижня 
 

Вид 

діяльності 

 

 

 

Дата, час 

 

Панорама сучасної освіти 

Заходи в актовій залі, 

виставки, зустрічі 
Тематичні 

дні - 

інтегроване 

навчання 

Міждисциплінарні STEM та 

мистецькі проекти, кейс-

уроки, розвиток критичного 

мислення, інтерактивне та 

особистісно зорієнтоване 

навчання 

22.11.2017 

Середа 

 

 
 

Виставка творчості 

вчителів 

«Consul staff ArtCenter» 

23.11.2017 

Четвер 

9.25-12.10 

1-4 класи  
Зустріч вихованців 

дитячого садка 

27.11.2017 

Понеділок 

9.00-13.00 

 5-А, 6-Б, 8-А, 9-Б, 10, 11-А 
Виставка 

«CONSUL the best» 

28.11.2017 

Вівторок 

9.00-13.00  

5-Б, 7-А, 7-Б, 8-Б, 

9-А, 9-Б 
Вистава 

«Шляхами Шекспіра», 

6-Б клас, о 12.20 
10.30-13.30 

Школа робототехніки 

SMARTROB 

29.11.2017 

Середа 

9.00-13.00 

 6-А, 9-А, 11-Б  

01.12.2017 

П’ятниця 

13.00 

  

Ювілейна рефлексія 

«Любов виникає з 

любові» (Г.С. 

Сковорода) 



Розклад та тематика дня інтегрованого навчання 

у початковій школі  23.11.2017 

 

 

 

 

 

 

 

Клас Учителі 
Тема дня. 

Пошукова проблема 
Предмети 

1-А 

Нікітенко А.О.,  

Іванкова Н.М., 

Калинович Т.Ю. 

«Що ти нам принесла, осінь 

золотава?» 

Як і чому восени природа 

змінюється? 

Створюємо власну книжку про 

осінь 

 «Пригоди осіннього 

листочка» 

Природознавство, 

англійська мова, 

трудове навчання 

1-Б 

Бак Л.В., 

Бубон В.Д., 

Шапошніченко 

К.О. 

«Тварин я добре знаю, бо на 

уроках їх вивчаю». 

Який різноманітний світ 

тварин, як його зберегти? 

Природознавство, образотворче 

мистецтво, 

англійська мова, навчання 

грамоти 

2-А 

Козленко К.Г.,  

Таран М.С., 

Малій Ю.С. 

«Місто професій». 

Яка професія найкраща для 

мене?  

Заглядаємо у своє майбутнє. 

Математика, 

англійська мова, 

навколишній світ 

2-Б 

Судакова О.Г., 

Зламан Е.І., 

Ружина В.О., 

Відкриваємо дивовижний світ 

тварин. 

Що? Де? Коли? 

Читання, 

математика, англійська мова 

3-А 
Саакова І.К., 

Чужа Н.П. 

«Подорож до Лондона». 

Як подорожі змінюють нас? 

Математика, 

англійська мов,  українська 

мова 

3-Б 
Сукманюк Г.О., 

Саміляк А.І. 

«Карусель природи».Чому 

буває осінь, зима, весна, літо?  

Проектна робота 

(технологія виготовлення 

лепбуку «Пори року») 

Українська мова, англійська 

мова, природознавство, трудове 

навчання 

4-А 

Крутько Т.М., 

Лисенко Н.Г., 

Палагіна Ж.А. 

«Вода – джерело життя». 

Що таке вода в нашому житті 

та що я можу зробити  

для її чистоти? 

Українська мова, англійська 

мова, природознавство, трудове 

навчання 

4-Б 

Рачковська 

Т.А., 

Карплюк Н.Ф., 

Дорохова А.І. 

«Земля – планета води». 

Що впливає на фауну океанів 

і як її зберегти? 

Проектна робота 

(технологія виготовлення 

лепбуку) 

Українська мова, англійська 

мова, природознавство, трудове 

навчання 



Розклад та тематика уроків «Панорама сучасної освіти» 

до Дня відкритих дверей у середній та старшій школі 

 

 

 

 

 

 

Дата Технології навчання Клас Урок Тематика, предмети 

27.11.2017 

понеділок 

Міждисциплінарні проекти 

5-А 2-6 

«Що таке справжня краса і як її 

зберегти» 

(англійська мова, зарубіжна 

література, основи здоров’я, 

природознавство, трудове навчання) 

8-А 1-2 

«Любовна лірика поза часом і 

простором» 

(українська мова, англійська мова) 

11-А 

3-4 
«Романтика в комі» (українська мова, 

англійська мова) 

5-6 
Прогулянка по зоряному небі  

(англійська мова,  астрономія) 

Технологія «Розвиток 

критичного мислення» 
6-Б  За розкладом 

Кейс-технології в 

міждисциплінарному 

навчанні 

9-Б 2-3 

«Знайди зерно мудрості в собі» 

(українська мова,  

зарубіжна література) 

STEM-освіта англійською 

мовою 
10 2-4 

«Карбони в житті та побуті» (хімія, 

фізика, англійська мова) 

28.11.2017 

вівторок 

Міждисциплінарні проекти 

5-Б 3-5 

«Дім та вулиця, де я живу» 

(англійська мова, історія, російська 

мова) 

7-Б 2-5 

«Як з «я» зробити бренд» (англійська 

мова, хімія,  

географія, українська мова) 

8-Б 2-5 

«Ну щоб здавалося слова…» 

(українська мова, українська 

література, зарубіжна література, 

англійська мова) 

Проблемно-пошукове 

навчання з інтеграцією 

предметів, 

інтерактивне навчання 

7-А  За розкладом 

9-А 
3 

2, 4-6 

 (англійська мова, географія)  

За розкладом 

Кейс-технології в 

міждисциплінарному 

навчанні 

9-Б 3-5 

«SMART школа майбутнього» 

(англійська мова,  

основи здоров’я, математика, 

інформатика) 

29.11.2017 

середа 

Кейс-технології в 

міждисциплінарному 

навчанні 

6-А 2-5 

«Подорож в історію 3D мистецтва» 

(українська мова,  

історія, математика,  англійська мова) 

Проект 9-А 2-3 
«Свобода понад усе» (зарубіжна 

література) 

Інтегроване інтерактивне 

навчання 
11-Б 

2-3 

4-5 

(астрономія, англійська мова) 

(ділова англійська) 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Досвід вчителів Саакової І.К. та Хоружої М.С., що претендували на 

звання «Учитель-методист» пройшов експертизу та затверджений науковою 

установою.  

 

З метою підвищення якості навчання та фахового рівня вчителів були 

проведені такі заходи:  

 панорама інноваційних уроків (лютий-березень 2018); 

 День відкритих дверей (грудень 2017); 

 місячник педагогічної майстерності вчителів, які атестуються, для 

молодих вчителів (січень-лютий 2018). 

 

У структурі методичної роботи гімназії п’ять МО та творча група 

вчителів фізкультури та Захисту Вітчизни.  

 

МО вели змістовну організаційно-методичну та науково-дослідну 

роботу з учителями відповідних предметів, організовували роботу щодо 

підвищення їх науково-методичного рівня та професійної майстерності, 

залучали до створення й освоєння нових технологій виховання та навчання, 

удосконалення освітнього процесу, вивчення та впровадження передового 

педагогічного досвіду.  

 

          У  2017-2018 навчальному році MO початкової школи гімназії 

«Консул» № 86 працювала над методичною темою: «Шляхи формування 

життєтворчих  компетенцій у молодших школярів на основі підвищення 

фахової майстерності вчителів та використання ними нових освітніх 

технологій», над виховною темою: «Особистісно зорієнтоване виховання 

молодшого школяра як важлива умова гармонізації духовного,фізичного та 

психологіч-ного в дитині з метою формування творчої високоінтелектуальної 

особистості». 

       

 



   Для розкриття і вирішення цих проблем вчителі початкової школи 

розробляли і опрацьовували  теми самоосвіти: 

 
ПІБ Тема самоосвіти 

Бубон В. Д.  Квест-технологія як ефективний засіб мотивації навчальної 

діяльності в початковій школі. 

Іванкова Н.М. Кейс-технології : використання в навчальному процесі  в 

початковій школі. 

Карплюк Н. Ф. Як навчити дітей розуміти текст. 

Лисенко Н. Г. Формувальне оцінювання на уроках математики  як засіб 

управління самооцінкою школярів. 

Огородник О.М. Використання інноваційних методів навчання та виховання 

на групі продовженого дня. 

Пономарьова О.С. Роль вихователя ГПД у створенні ефективної інклюзивної 

школи. Особлива дитина і колектив. 

Рудик Л.Є. Особиста відповідальність – основа безпеки життя дитини. 

Саміляк А. І. Інтерактивні технології життєтворчості у позаурочний час у 

початковій школі. 

Таран М.С. Нестандартні форми роботи на уроках як засіб формування 

комунікативних компетентностей учнів. 

Чужа Н. П. Метод кейсів як форма інтерактивного навчання молодших 

школярів. 

Залман Е. І. Впровадження ігрових моментів на уроках в початкових 

класах. 

  

   Тематика засідань МО вчителів початкових класів впродовж року: 

      -    організація початку 2017-2018 н.р. у початковій школі. Опрацювання 

нових     рекомендацій МОН України щодо викладання в початковій школі. 

Обговорення критеріїв оцінювання учнів, норм єдиного орфографічного 

режиму. 

      -    підготовка та проведення заходів До Дня Відкритих дверей, створення 

STEM-скарбнички, затвердження графіку проведення інтегрованих уроків та 

тематичних днів.        

- вивчення, узагальнення та пропаганда кращого педагогічного досвіду, 

створення банку даних актуального досвіду, робота над реалізацією 

методичних проектів. 

- підсумок роботи МО вчителів початкових класів за 2017-2018 н. р. 

Аналіз проведення  контрольних робіт у 2-3 класах, підсумкової 

державної атестації у 4-х класах, вивчення стану формування 

читацьких компетенцій 1-3 класах. 

 А також  обговорювався передовий досвід вчителів початкових класів, 

проектні роботи, проводився аналіз роботи вчителів, які атестуються. 

Висновки:  

1. Тематика засідань відображає основні проблемні питання, що стоять 

перед МО.  



2. Засідання ретельно продумані і підготовлені. Виступи та висновки 

ґрунтувалися на глибокому аналізі, практичних результатах, що дозволяють 

зробити науково-методичні узагальнення.  

3. Підібраний комплекс дозволив вирішувати низку навчально-

методичних завдань:  

а) коригування форм і методів роботи згідно до Орієнтовних вимог до 

оцінювання навчальних досягнень учнів 1-4 класів та методичних 

рекомендацій до оновлених програм початкової школи; 

б) організація та проведення моніторингу навченості учнів на основі 

науково-методичного забезпечення навчальних програм;  

в) урізноманітнення форм позакласної роботи;  

г) підготовка учнів до підсумкової атестації. 

 Впродовж року були проведені такі відкриті уроки та виховні заходи:  

          «Осінній калейдоскоп», «Новорічна вечірка», «Т.Г.Шевченко – 

видатний поет, художник, громадський діяч» (2-Акл.Таран М.С., Козленко 

К.Г.)   

  «Подорож до країни тварин. Тварини взимку», «Активний відпочинок» 

(2-Б кл. Зламан Е.І., Судакова О.Г.)  

  «Права людини», «Великоднє свято у країнах світу»(3-А кл. Чужа 

Н.П.,Саакова І.К.) 

           «Святкування Нового року в різних куточках світу»(4-А кл. Лисенко 

Н.Г.,Крутько Т.М.) 

           «Добра справа для природи»(4-Б кл. Карплюк Н.Ф.,Рачковська Т.А.) 

           «Новорічна мандрівка», «Шлях у майбутнє. Свято Букваря та АВС.» 

(1-А кл. Іванкова Н.М.,Нікітенко А.О..) 

          «Зимові свята», «Алфавіт та АВС знають діти вже усі.»(1-Б кл. Бубон 

В.Д.,Бак Л.В.). 

          Для реалізації єдиної виховної мети та забезпечення міжпредметної 

інтеграції були проведені наступні тематичні дні: «Наша рідна школа. Яка 

вона?», «Що ти нам принесла, осінь золотава? Як і чому природа восени 

змінюється», «У світі казки чарівної», «Буду я природі другом», «Наша 

Батьківщина - Україна» (1-А кл., Іванкова Н.М.), «Освіта – джерело 

майбутнього», «Тварин я добре знаю, бо на уроках їх вивчаю», «Пасхальний 

експрес» (1-Б кл., Бубон В.Д.), «Місто професій», «Моя родина», «Моя 

улюблена іграшка» (2-А кл. Таран М.С.), «Подорож до Лондона. Як подорожі 

нас міняють?», «Людина та її організм»,»Великодні свята» (3-А кл. Чужа 

Н.П.), «Подорож материками», «Добра справа для природи» (4-А кл. Лисенко 

Н.Г.) 

Здійснювалась робота над проектами «Карусель природи. Чому буває 

зміна пір року?» (3-Бкл.), «Земля – планета води» (4-Бкл.) 

Пам´ятні моменти життя початкової школи. 

1-А клас 

23.11.2017   Тематичний день.STEM-урок.  Що ти нам принесла осінь 

золотава? Чому листя жовтіє? 



      
 

 

27.10.2017 

Майстер-клас  англійською мовою, 

присвячений святкуванню Хеллоуіну 

(інтегровані уроки) 

 

 

 

 

 

 

19.12.2017  

Вистава «Новорічна мандрівка» 

 

 

 

 

14.02.2018   

Тематичний день. Екскурсія до 

«Майстерні Карамелі». Майстер- клас 

«Подарунок другу» 

 

 

 

17.05.2018  

Свято  Букваря та ABC. «Шлях у 

майбутнє» 

  

  

 

 

 

 

 



1-Б        

27 листопада 2017  День відкритих дверей. 

     
 

STEM уроки: 

- «Лабораторія води» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

«Як виміряти вагу?» 

   



 Тематичні дні: 

 

Вересень  

«З казкою до знань»  

 

 

 

 

 

 

 

Жовтень  

осінній ярмарок «Що в моєму 

кошику?» 

 

 

 

 

 

 

Листопад  

«Тварин я дуже добре знаю, бо  

на уроках їх вивчаю». 

  

 

 

 

 

Лютий    

«Книга вчить, як на світі жить». 

Створення власної книжки. « Як 

з’явився папір?» 

     

 

 



Вистава “Новорічне Диво” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Благодійний ярмарок до Дня 

Святого Миколая 

 

 

 

 

 

 

 

 

Вікторина «Що ми вже 

знаємо?» 

 

 

 

 

 

 

 

 

Інтерактивний квест у науково-природничому музеї «Хижі рослини». 

 



2-А 

 

1. «Місто Професій» (“The 

city of professions” - 

листопад 2017).  

 

Під час заходу учні змогли 

перевтілитися у ролі 

найпоширеніших професій: 

учителя, лікаря, 

будівельника, дизайнера, 

моделі, журналіста, 

фотографа, художника, 

танцюриста, кухаря, 

наглядача за тваринами та шпигуна. Розвиваючи монологічне та 

діалогічне мовлення, учні вивчили назви 

професій та лексику, повязану з темою не 

лише українською чи російсюкою мовами, а 

ще й англійською. У підсумку учні 

відповіли на проблемне запитання «Яка 

професія для мене є найкращою?» (What is 

the best profession?)  

 

 

 

 

 

 

 

2. «Моя родина» («My family» - лютий 2018). Тематичний день 

присвячений родині та сімейним зв’язкам.  

 

Діти створювали власні 

родинні дерева, уявляли 

себе в роли поетів та 

письменників – складали 

розповідь про свою 

родину – а також вивчали 

нові лексичні одиниці на 

тему «Моя родина» на 

уроках англійської мови. 

 

 

 

 



3. «Моя улюблена іграшка» (“Design of my playground” - березень 

2018). 

Цей день був одним із найцікавіших та найочікуваніших для дітей, 

адже вони мали змогу 

принести на уроки 

улюблену іграшку (була 

створена виставка іграшок 

у класі) та розказати 

цікавинку про неї. 

На уроці трудового 

навчання діти створювали 

«пальчиковий театр», а 

також дізналися про 

історію виникнення найперших іграшок. На уроці літературного 

читання учні вирушили у віртуальну подорож до «Національного 

музею іграшки» та познайомилися з різноманітними творами, що 

присвячувалися цій темі. 

 

 

   Протягом навчального року 

використовували педагогічний 

досвід інших країн та 

намагались зробити «буденне» 

навчання цікавим за рахунок 

зміни звичного положення 

парт у класі – актуально це 

було під час проведення 

брейн-рингів, вікторин та для 

зручної роботи в групі, 

команді. 

 

 

Виховні заходи, проведені впродовж 2017-2018 навчального року: 

 

1. «Хелоувін» - костюмоване театралізоване свято. Ця вечірка проводилася 

цього року вдруге з метою занурення у світ традицій інших країн. Під час 

свята учні виконували тематичні пісні, брали участь у майстер-класі з 

виготовлення тематичних гарбузів, здійснили акцію “Trick or treat!” 

 

 

 



2. «Великдень». 

 У рамках заходу учні ознайомилися із традиціями святкування Великодня в 

різних куточках України та у інших країнах.  Учні 2-А класу виготовили 

символ свята-писанки, пасхальні дерева. А на завершення взяли участь у 

квесті  «Find an Easter egg !» 

  
 

Також в рамках святкування Великодня учні 2-А класу ходили на екскурсію 

на Софіївську площу, де розглядали писанки і великодніх кроликів. Свої 

враження від побаченого діти реалізували потім на папері на уроці 

«Образотворчого мистецтва». 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3-Б  

Майстер-клас із розпису футболок, кепок та  

створення композиції до Дня козацтва «А ми 

славу нашу збережемо» (10.10.17) 

 

 

 

 

 

 

Відкриті інтегровані уроки в рамках 

тематичного дня «Пори року».  

Створення лепбуку для 

першокласників. (23.11.17)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Участь в урочистому концерті до 80-

річчя гімназії (01.12.17) 

 

  

 

 

 

 

     Участь у 

благодійному ярмарку – 1 місце (15.12.17) 



 

Екскурсія до садиби св. Миколая (15.12-17.12.17) 

 

 

 

 

 

Інтегрований квест «Бал стихій» 

(24.12.17) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Інтегровані уроки в рамках тематичного 

дня «Мова моя калинова» (20.02.18)  

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 



Інтегрований навчальний квест «Будинок Підгорського» (25.02.18) 

 

  
 

 

Інтегрований проект – презентація 

«Топ-26. Кінопростір. Найкращі 

фільми за версією 3-Б» (22.03.18) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Участь у виставці композицій до 

Великодня «Великий день любові і добра» 

(04.04.18) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Інтерактивний урок – обговорення та враження від екскурсії до Державного 

музею іграшки. Створення лепбуку. (01.09.17) 

 

  
 

Інтегрований урок «Природознавство англійською. Що нового дізналися під 

час екскурсії до КП «Водно-інформаційний центр» (06.09.17) 

 

   
 

Квест «Агенти Щита», інтерактивні заняття на природі. (11.09.17) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



В рамках підготовки до проекту англ. мовою про улюблений фільм екскурсія 

до кіностудії «Фільм UA» (05.12.17) 

 

 

 

 

Зустріч із письменницею Лесею Мовчун 

(02.05.18) 

 

 

 

 

 

 

 

 

4-А 

 

Інтегровані уроки.  

«Фільтрування й очищення води в домашніх 

умовах»;  

 

 

 

 

 

 

 

«Роза вітрів у практичному застосуванні»;  

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Майстер клас – «Кулінарні хитрощі» та майстер-клас із розпису новорічних 

прикрас»;   

 
 

 

Тренінги з безпеки 

життєдіяльності. Тест для 

першокласників з ПДР. 

 

  

 

 

Практичне заняття на профілактику 

плоскостопості;   

  
 

  

 

Учителі нашого методичного об’єднання опановують і застосовують у 

роботі такі педагогічні технології: 

1) «Росток»; 

2) Кейс-технологія (Іванкова Н.М., Чужа Н.П.); 

3) Квест-технологія (Бубон В.Д., Таран М.С.); 

4) Технологія формувального оцінювання (Лисенко Н.Г.); 

5) Наративна технологія (Карплюк Н.Ф.); 

6) Інформаційні технології; 

7) Інтерактивні технології. 

Заходи з підвищення педагогічної майстерності вчителя. 

З метою підвищення педагогічної майстерності вчителі відвідували 

уроки та позакласні заходи колег, систематично виступали з 

повідомленнями, доповідями  на засіданнях, педагогічних радах, 

знайомились з новинками навчальної та методичної літератури. 

Вчитель початкової ланки гімназії Чужа Н.П. брала участь у ХV 

Міжнародних     педагогічно – мистецьких читаннях пам’яті професора О.П. 



Рудницької «Педагогіка мистецтва і мистецтво педагогічної дії» 

(грудень2017р.). Надруковані тези «Духовні джерела українських народний 

паремій.//Неперервна педагогічна освіта ХХІ століття: зб.матеріалів. Випуск 

1 (13)- К.: Талком, 2018- 246с.,с.94-98». 

У 2017-2018 навчальному році успішно пройшли атестацію: Бубон В.Д. 

(підтвердження раніше встановленої вищої категорії та звання учитель-

методист), Таран М.С. (ІІ категорія), Рудик Л.Є. (ІІ категорія), Пономарьова 

О.С. (вища категорія). 

    Участь  у конкурсах, олімпіадах тощо:  

-  у конкурсі знавців української мови ім. П. Яцика; 

- у Міжнародному математичному конкурсі «Кенгуру»: Всеукраїнський 

етап – 75 учасників (високий рівень1 уч.-1%,достатній рівень 14 уч.-

19%; Міжнародний етап – 67 учасник(високий рівень 1уч.-

2%,достатній рівень  10уч.-15%).     

      Наступного 2017-2018 навчального року методичне об’єднання 

планує: 

1. Продовжити роботу над методичною та виховною темами; 

2.  Стимулювати підвищення професійного рівня вчителів; 

3. Продовжити роботу над проектами;  

4. Узагальнити та систематизувати передовий педагогічний досвід 

вчителів початкової школи;  

5. Активніше використовувати в роботі новітні інтерактивні, комп’ютерні 

технології навчання. 

6. Продовжити роботу з обдарованими учнями, а також учнями, які 

потребують особливої уваги. 

7. Підвищити результативність участі учнів у конкурсах. 

 

 

У 2017/2018 навчальному році методичне об'єднання вчителів 

іноземних мов початкової школи гімназії здійснювало роботу на основі 

державних документів про освіту Міністерства освіти й науки, молоді та 

спорту України. З урахуванням рівня організації освітнього процесу вчителі 

кафедри іноземних мов працювали над вирішенням науково-методичної теми 

«Іноземні мови в інноваційному освітньому просторі гімназії: зміст навчання 

та технології».  

Вчителі працювали над впровадженням досягнень кращого 

педагогічного досвіду та освітніх технологій, враховуючи методичні 

рекомендації щодо вивчення іноземних мов в 2017/2018н.р. 

 Науково-методичний супровід:  
Напрям 

роботи  

Форми 

роботи  

Тематика засідань Напрацьовані 

матеріали 

Відпові-

дальний 

Інформа-

ційне 

забезпе-

чення 

викладання 

Засідання МО «Формування сучасного 

іншомовного середовища в 

початковій школі  контексті 

інтеграції до європейського 

освітнього простору»  

Виготовлення 

дидактичного 

матеріалу; 

створення 

Labbooks, 

Члени МО 



предмета І засідання (04/09/2017) Scrapbooks,  

 

Вивчення  

та впрова-

дження 

теоретичних 

та 

практичних 

питань 

методики  

новітніх 

інформа-

ційно-

комуніка-

тивних 

технологій 

викладання 

круглі столи, 

семінари, 

творчі звіти 

вчителів 

Сучасні інноваційні 

технології. ІІ засідання 

(27.10.2017) 

розробка 

методичних 

прийомів; 

розробки 

інтегрованих 

уроків та 

уроків STEM  

Члени МО 

Науково- 

практична 

діяльність  у 

позауро-

чний час 

Організаційно

-діяльні ігри; 

мовні 

практикуми 

зв’язки з 

метод 

центрами, 

(Oxford 

Teacher’s 

Club; Pearson- 

Dinternal; 

«Макміллан»; 

Cambridge  

University 

Press. 

 

Видавництво «Макміллан»; 

Вебінар“Skills for English, 

Skills for Life”; 

 

Використання 

практичних 

матеріалів 

запропонова-

них освітніми 

центрами 

 

 

Члени МО 

 

 

 Міжнародний освітньо-

методичний центр Pearson- 

Dinternal “What’s new in the 

primary school?” “The value 

of stories and role plays in 

primary school”, 

 

 

Серія інтерактивних 

тренінгів: “Primary English 

Teacher Autumn Fest” 

Вебінар: “5 ways to organize 

your lesson”,”Storytelling-

only for little kids” 

 

Вчителі  МО іноземних мов початкової школи відвідують семінари, 

проведені Інститутом післядипломної педагогічної освіти Київського 

університету імені Б. Грінченка, постійно проходять тренінги з англійськими 

та американськими колегами-викладачами при Британській Раді, 

Американському Домі та Міжнародним освітньо-методичним центром  

Pearson- Dinternal; беруть участь у семінарах  Oxford Teacher’s Club та 

вебінарах, які проводять видавництва, зокрема, Об’єднана група компаній 

представництва Пірсон та освітньо-методичного центру Дінтернал-Книга, 

представництвом видавництва Oxford в Україні. Методистами 

Міжнародного освітньо-методичного центру  Pearson-Dinternal було 

проведено інформаційну презентацію «What’s new in the primary school»; в 

підготовлену видавництвом «Макміллан» вебінар“Skills for English, Skills for 

Life”, презентатором якої є провідний методист Дейвід Спенсер, вчителі 



отримали знання щодо способів мотивації при вивченні  англійської мови в 

початковій школі.  

Впровадження в нашій гімназії програми Cambridge English  for Schools  

у 2017-2018 н.р. дало учням 3-4 класів можливість успішно пройти 

міжнародне тестування з англійської мови у форматі екзаменів Cambridge 

English та отримати  сертифікати міжнародного зразка -  Cambridge Language 

Assessment в Україні.  

YLE Movers 

3-Бклас - 10 учнів рівень А1(вчителі: Сукманюк Г.О.); 

4-А клас – 7 учнів рівень А1(вчителі: Крутько Т.М., Палагіна Ж.М.); 

4-Б клас- 16учнів А1 (вчителі: Рачковська Т.А.). 

2017-2018 н. р. успішно пройшли чергову атестацію вчителі Саакова 

І.К. - встановлення на відповідність раніше присвоєній кваліфікаційній 

категорії «Спеціаліст вищої категорії», та присвоєння звання  «Вчитель-

методист», Ружина В.О. -  присвоєння  кваліфікаційної категорії «Спеціаліст  

IІ  категорії». 

Розвиток комунікативної компетенції одне із головних завдань в 

початкові школі нашої гімназії. Для підвищення мотиваційної складової для 

створення комунікативних ситуацій у дітей молодшого шкільного віку 

вчителі гімназії використовують як сучасні форми роботи, так і прийоми та 

методи, які є основою фундаментальних знань.   

Створення мовних ситуацій, використання ігрових технологій, 

ситуативно-проблемні інвентизми при описі картинки саме і є базовою 

системою кожного мовного уроку. Новітні методи навчання відкривають 

нові можливості для підвищення мовленнєвих навичок. Вчителі спонукають 

учнів до говоріння через вирішення проблемних питань; через призму 

створених комунікативних вправ під час проведення STEM уроків; 

занурюють учнів в англомовне середовище під час англомовних проектів та 

тематичних днів; формують та розвивають мовленнєві здібності впродовж 

інтегрованих уроків; використовують компаративний аналіз рідної та 

іноземної мови при виконанні інтерактивних вправ. Саме так створюється в 

початковій школі нашої гімназії умови для набуття допитливості та 

формування власної думки англійською мовою.   

Учні 1-х класів за допомогою ігрових ситуацій створювали 

комунікативний простір та проводили мініпроекти «My playground»; «The 

world of animals»; та STEM урок «Лабораторія води»(1-Б), майстер-клас 

«Easter bunny» 

      



Постановка вистави «Snow White and the seven Dwarfs» та « Primary and 

Secondary Colours» (1-А), де визначали основні та проміжні кольори; 

Учні 2-А за допомогою коопераційно-інтегрованого методу захистили 

проекти «У світі професій» «The Сity of 

Рrofessions», де зробили перший крок до 

майбутньої професії;   

Готуючись до проекту «Design of my 

playground», учні вивчили основні назви 

об’єктів та обладнання на ігровому 

майданчику. На уроці учні створили дизайн 

власного майданчику і презентували свій 

проект іншим учням класу. У результаті 

було обрано 3 найкращі проекти.  

 

 
 

 

Учні 2-Б вивчали світ тварин та ознайомлювали першокласників, 

використовуючи свої міні-проекти «My Favourite Animals».  

 

Учні 3-А захистили проект «У калейдоскопі Великобританії» або «The 

First Step to Discover Great Britain», де вирішували проблему, як подорожі 

змінювали їх. У проекті брала участь вся велика класна родина – учні, 

батьки, вчителі.  

 

 

 

 

 

 

 



Велике значення грає практичне застосування отриманих знань, тому 

популярність  STEM уроків зростає. «Будова рослин. Фотосинтез (Parts of  

Plants. Photosynthesis)»-STEM урок,  де учні 3-А  вивчили будову рослин, у 

веселій грі дізналися про значення кожної частини рослини, зрозуміли 

функцію  процесу фотосинтезу.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

STEM-урок «Кругообіг води в природі. (The Water Cycle)». Під час 

уроку учні мали змогу узагальнити знання про агрегатні стани води, її 

властивості, дізналися про кругообіг води в природі та його складові, 

виготовили макет «The Water Cycle».  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Інтегрований урок в рамках тематичного дня 

«Традиції моєї родини» . 

Квест «Через мову пізнаємо світ» в рамках Дня 

Європейських мов. Відкриті інтегровані уроки в 

рамках тематичного дня «Пори року». Створення 

лепбуку для 

першокласників.    

 

3-Б  продемонстрував  п’єсу «Новорічний детектив»  

   



 

Інтегрований квест «Бал стихій» 

(24.12.17) 

 

 

 

 

 

 

 

та захистили проект «Кінопростір. Топ 

26.Найкращі фільми за версією 3-Б», 

(“Movie space. Top-26. The best films 

according to 3-B”) .  

  

 

 

 

Губіна Марія взяла участь в міжнародному 

конкурсі “Cambridge Story 

Competition”.  

 

 

 

 

 

Інтегрований урок у 4-А класі про фільтрування й очищення води в 

домашніх умовах сприяв емоційному розвитку дітей, розвитку допитливості 

учнів, їх прагненню до використання набутих знань у реальному житті. Учні 

виконували експерименти з очищення води та вирішували проблему, що 

можна зробити для її очищення в побутових умовах, що було 

продемонстровано у відеоролику  про експериментально-дослідницьку 

роботу з практичними завданнями. Зорієнтуватися на місцевості, вміти 

визначити своє місцеперебування відносно сторін горизонту за допомогою 

компасу, карти та GPS в різних мовних просторах учням 4-А допоміг STEM- 

урок.  Проведені тематичні дні «Подорож материками», «Добра справа для 

природи». Створення та ведення Scrapbook на уроках англійської мови 

спонукало учнів до систематизації творчих доробків та вдосконалення 

розвитку навиків писемного мовлення. 

Учні 4-Б використовували ІКТ для створення  Laрbooks та на 

інтегрованих уроках на тему «Seas and Oceans», де діти практично дослідили 

співвідношення солоної та прісної води на Землі, вивчили поняття 

«солоність» та практично застосували ці знання, «виготовили» океанічні зони 

та розподілили у них мешканців кожного океану. Було досліджено поняття 



«забруднення океану», шляхи забруднення та запропоновано свої способи 

подолання проблеми. 

Аналіз роботи педагогів, членів МО, дає підставу зробити висновки, що 

завдання,  в основному реалізовано.  Недоліки в роботі МО: 

 недостатня кількість взаємовідвідування відкритих уроків; 

 незадовільна робота щодо використання можливості сервісів  Web 2.0. 

Виходячи з аналізу підсумків освітнього процесу за минулий рік, а 

також результатів діагностування педагогів, МО в наступному навчальному 

році працюватиме над такими питаннями: 

 продовжувати реалізацію заходів щодо впровадження STEАM-освіти в 

освітній процес при викладанні іноземної мови в початковій школі для 

формування компетентностей учнів шляхом впровадження інноваційних 

методів; 

 продовжувати працювати над підвищенням професійної майстерності 

вчителів, використовуючи навчальні семінари, курси підвищення 

кваліфікації, самоосвіту та надавати необхідну методичну допомогу молодим 

спеціалістам; 

 продовжувати роботу в міжнародних проектах і конкурсах для 

реалізації творчого потенціалу учнів. 

 

У  2017-2018  навчальному році МО вчителів іноземних мов 5-11 

класів гімназії  «Консул»№86 працювало над науково-методичною темою: 

«Іноземні мови в інноваційному освітньому просторі гімназії: зміст навчання 

і технології» і над виховною темою: «Особистісно зорієнтоване виховання 

школяра як важлива умова гармонізації духовного, фізичного та 

психологічного в дитині з метою формування творчої, 

високоінтелектуальної, соціально активної особистості».         

       Протягом навчального року було проведено 5 засідань МО. На 

засіданнях методичного об’єднання розглядались наступні питання: 

 обговорення впровадження нових державних стандартів у 9-х 

класах та про зміни у програмі в 10-11-х класах; 

 обговорення методичних листів, рекомендацій Міністерства освіти і 

науки України щодо вивчення іноземних мов у 2017-2018 навчальному році; 

 про іноземні мови в інноваційному освітньому просторі гімназії; 

 про впровадження педагогічних інновацій в освітній процес, про 

перспективи впровадження STEAM освіти на уроках ІМ в середній школі; 

 про проведення заходів з підвищення фахового рівня вчителів; 

 про проходження атестації у 2017-2018 н.р.; 

 про підготовку та проведення шкільної олімпіади з ІМ; 

 про роботу з обдарованими дітьми; 

 про організацію консультативних занять для молодих спеціалістів; 

 про проведення панорами інноваційних уроків до ювілейного тижня 

гімназії; 



 про тиждень іноземних мов в гімназії; 

 про проектну роботу в класах; 

 про організацію і регулярне проведення позакласних заходів 

англійською мовою; 

 про підготовку учнів 9-11 класів до проходження ДПА та ЗНО з 

англійської мови;  

 про підготовку учнів 5-11 класів до складання міжнародних іспитів 

з англійської мови; 

 про результати роботи вчителів іноземних мов у поточному році. 

     На засіданнях МО вивчався і обговорювався передовий досвід вчителів 

ІМ гімназії, проектні роботи, методичні розробки, проводився аналіз 

відкритих уроків та виховних заходів вчителів. 

В навчальний та виховний процес в 2017-2018 н.р. впроваджувались 

такі педагогічні інновації: 

 інтегруванні уроки (англійська мова+) 

 проектний метод діяльності 

 кейс-уроки 

 STEAM-уроки 

 використання ІКТ на уроках і в позакласній діяльності 

        Панорама інноваційних уроків за участю всіх вчителів методоб’єднання 

була проведена до ювілейного тижня гімназії. 

        Треба відмітити, що інтегрування предметів і метод проектів є звичними 

формами роботи і використовуються протягом року всіма вчителями. 

 

Проектні роботи та інтегровані уроки 2017-2018 н.р.: 

«Божевільне чаювання» (Дьяченко Ю.О., 

Кулаківська Ю.С.) 

«Пасхальний арт-фест» (Скремінська Л.М., 

Оробей С.О.) 

«Емоції» (Зубко О.М.) 

«Кольори і споживач» (Зубко О.М.) 

«Історія виникнення грошей» (Мартиненко 

О.І., Подольський І.А.) 

«Експериментальні проекти в музеї 

Коперника» (Письменна І.В., Подольський 

І.А.) 

«Архітектура майбутнього» (Наддур Н.В.) 

«Історія людства» (Наддур Н.В.) 

«Засоби комунікації: переваги і недоліки» 

(Яковлєва Л.М.) 

 

 

 

 



        У порівнянні з 2016-2017 н.р. більшої значущості набули інноваційні 

комп’ютерні технології. Результатами інноваційної діяльності вчителів з 

використання ІКТ у 2017-2018 н.р. стали  

1) Фільм-репортаж про фестиваль писанок «Easter Art Fest» 

(Скремінська Л.М., Оробей С.О., 6 кл) 

2) Кліп «It’s all about you» (Скремінська Л.М., Оробей С.О., 6 кл) 

3) Фільм «New Sherlock Holmes» (Сімакова Ю.О., 7 кл) 

4) Проект «Знімаємо кіно» (Сімакова Ю.О., 7 кл) 

5) Фестиваль короткометражних фільмів «Новий український фільм» 

 ( Кужель Ю.О., Буланик О.М., 6 кл) 

6) Проект «Маркетингові дослідження» (Письменна І.В., Крутько 

Т.М., 11 кл) 

7) Проект «Божевільне чаювання» (Боброва С.Й., Дьяченко Ю.О., 

Кулаківська Ю.С., 5 кл) 

8) Презентація в стилі «комікс» ( Квасневська С.В., 10 кл) 

9) Цикл уроків «Розвиток науки в історії людства» (Євтушенко М.Є., 

10 кл) 

10) Фільм іспанською мовою « Чудеса Південної Америки»  

(Щербакова Л.В., 7 кл) 

11) Кейс-урок «Smart School» 

(Наддур Н.В., Мартиновець С.М, 

Паламарчук О.М., 9 кл) 

 

 

 

 

 

 

12) Проведення вікторин за 

допомогою мережі Kahoot (Наддур 

Н.В., 9 кл) 

Розробці кейс-уроків у 2017-

2018 н.р  приділено більше уваги, 

як і  STEAM-урокам, які 

набувають значної популярності 

завдяки перспективності їх 

впровадження. 

 

З метою вивчення передового педагогічного досвіду вчителі МО ІМ у 

2017-2018 н.р. регулярно відвідували районні, міські, всеукраїнські та 

міжнародні семінари, конференції та інші заходи, брали участь у численних 

вебінарах. 

 



Робота вчителів МО ІМ з підвищення свого фахового рівня: 

Практичні форми роботи 

Академія інноваційного розвитку освіти: тренінг «Технологія створення 

електронного посібника» - 18 вчителів; тренінг «Як підготувати учнів до 

професій, які ще не існують» - 14 

Тренінг JAMM School про різні види мислення – 24 

3-денний тренінг-семінар для ТОП-20 вчителів України в Одесі – 1 

 

Теоретична робота 

Академія інноваційного розвитку освіти: вебінар - 1 

Освітня компанія Alekom при сприянні Міністерства освіти: 

Міжнародний форум вчителів англійської мови – 2 

Семінари Британської Ради - 2 

Семінари видавництва Cambridge – 5 

Семінари видавництва Express Publishing – 2 

Семінари видавництва Oxford University Press – 5 

Демоурок від Oxford University Press - 10 

Семінари видавництва Pearson – 5 

Семінари видавництва Macmillan – 1 

Семінар видавництва Hueber – 1(німецька мова) 

Семінар видавництва Edinumen – 1( іспанська мова) 

Семінар видавництва Edelsa – 1( іспанська мова) 

Семінар JAMM School – 1 

Вебінари інноваційної школи Think Global – 4 

Освітня компанія Move Language Ahead – навчальний тур школами 

Великобританії – 1 

Всеукраїнська конференція вчителів, присвячена Янушу Корчаку – 1 

Вчитель англійської і французької мов Скремінська Л.М. закінчила 

курси PRO FLE при посольстві Франції.  

         З метою посилення ефективності навчального процесу вчителі ІМ 

систематично працюють над складанням тематичних карток, розробкою 

додаткового лексичного і граматичного матеріалу, створенням навчальних 

презентацій, шукають і залучають до проведення навчально-виховної роботи 

інтернет-ресурси тощо.  

        У 2017-2018 навчальному році успішно пройшли атестацію Скремінська 

Людмила Миколаївна (присвоєння кваліфікаційної категорії «Спеціаліст 

вищої категорії», присвоєння звання «старший учитель»), Тринчук Лариса 

Юріївна Миколаївна (підтвердження кваліфікаційної категорії «Спеціаліст 

вищої категорії», присвоєння звання «старший учитель»). 

           Протягом 2017-2018 н.р. під керівництвом Кузнєцової О.А. 

проводилася робота вчителів-наставників з молодими вчителями: 

Шапошниченко К.О., Євтушенко М.Є., Малій Ю.С., Дороховою А.І., 

Рачковською Ю.М., Савельєвою В.П. 

        Вчителі ІМ гімназії постійно працюють з обдарованими дітьми, 

шукаючи шляхи вдосконалення форм і методів роботи. В 2017-2018 н.р. 



підготували учнів до участі в олімпіаді з англійської мови такі вчителі: 

Квасневська С.В., Яковлєва Л.М., Бєлишева К.П., Наддур Н.В., Кузнєцова 

О.А., Сімакова Ю.О., Євтушенко М.Є., Мартиненко Л.І., Подольський І.А., 

Письменна І.В. Ефективно готують учнів до участі в олімпіаді з ділової 

англійської мови вчителі Лисак А.П., Письменна І.В. У 2017-2018 н.р. 

призерами районної олімпіади з англійської мови стало 25 гімназистів, що є 

на 12 більше у порівнянні з 2016-2017 н.р., 4 з них посіли призові місця на 

міській олімпіаді з англ. мови. На Всеукраїнській олімпіаді з ділової 

англійської мови 2 учні здобули І і ІІ місця. 

      В квітні 2018 року 3 учнів 9-А класу взяли участь у конкурсі Bellerbys 

College та Anyway (написання ессе та створення відеоролику). Бичков І. став 

переможцем І туру, пройшов у відбірний тур, отримавши на церемонії 

нагородження номінацію «Пробуджуючий» за свій відеоролик.  

     9 учнів 9-Б класу взяли участь в конкурсі MMPublications «I am proud of 

being Ukrainian». Роботи Горбенко Д., Скляренко Л., Мазур Д. увійшли в 

ТОП-100 робіт. 

 
          Вчителі гімназії постійно працюють над підготовкою учнів до 

складання міжнародних іспитів. У 2017-2018 н.р. підготували учнів до 

екзаменів такі вчителі: Скремінська Л.М., Оробей С.О., Буланик О.М., 

Кужель Ю.В., Зубко О.М., Письменна І.В., Мартиненко О.І., Подольський 

І.А., Наддур Н.В., Квасневська С.В., Євтушенко М.Є., Бєлишева К.П., 

Яковлєва Л.М.  

          91 учень гімназії успішно склали міжнародні іспити та отримали 

сертифікати: 

 
  PET KET FCE IELTS 

 
TOEFL Total 

29 

(A2 – 6 

B1з 

відзнакою 

 – 5 

B1 – 13 

B2 – 5) 

13 

(A1 – 3 

    A 2 з 

відзнакою  

– 3 

A2 – 3 

B1 – 4) 

33 

(B1 – 13 

B2 – 20)  

13 

( B2 – 8 

C – 3 

C1 – 2) 

3 

( B2 – 1 

C1 – 2) 

91 

  

  Це на 43 сертифіката більше у порівнянні з 2016-2017 н.р. 

    В грудні 2017 року було проведено зріз знань з німецької мови в 7-Б 

класі (вчитель Станкевич Г.А. ).  



 
   Висновки: учні виконали завдання на достатньому і високому рівні. 

Низький рівень відсутній, один учень показав середній рівень. У цілому, 

результативність вказує на достатній рівень сформованості репродуктивних 

навичок на даному етапі навчання. 

        Рекомендації: вчителям продовжити роботу над підвищенням рівня 

знань учнів, застосовуючи різні методичні прийоми навчання і контролю 

знань.  

Протягом 2017-2018 н.р. вчителі ІМ активно організовували позакласну 

роботу учнів і провели низку відкритих виховних заходів іноземною мовою. 

Так, у 2017-2018 н.р . були представлені такі вистави: 

 

Створення англомовного середовища. 

STEM освіта: інноваційний урок « Як зробити планету чистішою?» (5-Б клас) 

 

Вистава англійською мовою «Кентервільський привид» за О.Уайльдом (5-Б). 

Присутня Дж.Дулей, автор 

підручників видавництва Express 

Publishing.  
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Вистава англійською мовою 

«Шляхами Шекспіра» (6-Б)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Учні 9-Б взяли участь в конкурсі 

MMPublications « I’m proud of being  

Ukrainian».  

 

 

 

 

 Кейс-урок «SMART School of 

Tomorrow»  

Інтегрування геометрії, інформаційних технологій та англійської мови з 

метою змоделювати школу 

майбутнього. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Проектна робота «Засоби 

комунікації. Переваги і недоліки» 

(11-А)  

 

 

 

 

 



Зустріч з представниками British 

Study Centres London (10 )  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 «Зоряний хлопчик» (Дьяченко 

Ю.О., Кулаківська Ю.С.,5-А) 

 

 

 

 

 

 

 

 «Кентервільський привид»             

( Лисак А.П., Бак Л.В.,5-Б) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

«Шляхами Шекспіра»         

( Кужель Ю.В., Буланик О.М.,6-

Б) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



«Весь світ театр, а ми в ньому 

актори» ( Мартиненко О.І., 

Подольський І.А.,8-А) 

 

 

 

 

 

 

 

 

До Дня європейських мов та до Дня ООН були проведені квести. 

В рамках франкофонії 11-і класи 

взяли участь в таких заходах: 

- Відкриття та закриття 

«Французької весни» 

- Візит до посольства Кіпру 

 

 

 

 

 

 

Вчителі Кужель Ю.В., Сімакова Ю.О. 

взяли участь у Міжнародному форумі 

вчителів англійської мови.  

 

До святкових концертів регулярно 

готувалися номери англійською, 

французькою, іспанською та 

німецькою мовами.  

На високому рівні  пройшов 

щорічний захід Consul Awards 

Ceremony. 

        До тижня англійської мови та Дня Європи всі вчителі-члени МО 

підготували і провели різноманітні заходи. 

Загалом, аналізуючи діяльність методичного об’єднання вчителів ІМ  у 

2017-2018 н.р., треба відзначити високу активність вчителів, наполегливість і 

творчий підхід до вирішення науково-методичної проблеми кафедри і  

реалізації виховної мети у навчанні.         

 Наступного 2017-2018 навчального року методичне об’єднання вчителів 

ІМ 5-11 класів планує продовжити роботу з впровадження інноваційних 

освітніх технологій на уроках іноземної мови з метою посилення 

ефективності процесу навчання та виховання.  



 

Робота МО вчителів гуманітарних та естетичних  дисциплін  у 2017-

2018 навчальному році була спрямована на вдосконалення науково-

теоретичної і фахової підготовки вчителя, на розвиток його творчого 

потенціалу, на формування мобільності педагога у використанні сучасних 

інноваційних технологій навчання з метою створення якісного освітнього 

середовища для учнів. 

Метою роботи викладацького складу методичного об’єднання у 2017-

2018  було: 

1. Спрямувати роботу на забезпечення високого рівня викладання 

української мови та літератури, історії, зарубіжної літератури, музики, 

образотворчого мистецтва, права, формування в учнів практичних умінь і 

навичок. 

2. Формувати у школярів уміння і навички усного і писемного 

мовлення. 

3. Удосконалювати форми і методи роботи на уроках української мови, 

української літератури, історії, зарубіжної літератури, музики, 

образотворчого мистецтва, права, творчо підходити до кожного уроку, 

впроваджуючи в практику досягнення педагогічної науки. 

4. Систематично знайомитися із сучасними освітніми технологіями та 

інноваціями та впроваджувати їх на практиці. 

5. Регулярно проводити огляд новинок методичної та художньої 

літератури, періодичних видань. 

6. Активізувати позакласну роботу з навчальних предметів, розвиваючи 

при цьому творчі здібності учнів. 

7. Проводити індивідуальну роботу з обдарованими учнями. 

8. Використовуючи різні засоби, форми і методи навчання, виховувати 

в учнів любов до рідної мови, повагу до культури і традицій свого народу, 

інших народів світу. 

Робота МО була направлена на реалізацію методичного проекту 

«Емоційний інтелект як передумова формування успішного, творчого, 

мотивованого учня». Дослідники емоційного інтелекту доводять, що багато 

соціальних, психологічних, фізіологічних відхилень пов’язані з сильним 

навантаженням на нервову систему, психіку особистості і її невмінням у 

практичному житті адаптуватися до умов життя. Негативні емоції й фізичні 

реакції людей гальмують їх активність, позначаються на побудові кар’єри, 

самореалізації. Успіх значною мірою залежить від розумного володіння 

емоціями, тобто емоційним інтелектом (EQ), яким і визначається характер і 

рівень  сприйняття особистістю світу, подій, окремих людей, а також реакція 

на все, яка в свою чергу впливає на ефективність її дій.  

Викладачі, працюючи в цьому проекті,  поставили такі завдання перед 

учнями: 

 усвідомити власні емоційні стани; 

 розрізняти емоції інших; 



  використовувати емоції і форми вираження, прийняті в нашій 

культурі, а на більш зрілих стадіях засвоювати культурні сценарії і 

пов’язувати емоції з соціальними ролями; 

 намагатися симпатично й емпатично включатися в переживання 

інших; 

 усвідомлювати те, що внутрішній емоційний стан не обов’язково 

відповідає зовнішнім реакціям як своїм, так і інших;  

 розуміти, як вираження власних емоцій впливає на інших, і 

враховувати це у власній поведінці; 

 справлятися зі своїми негативними переживаннями, 

використовуючи стратегії саморегуляції, які мінімізують інтенсивність або 

тривалість таких переживань (знімають «тяжкість переживання»); 

Робота в проекті була зосереджена на методичних принципах, що 

розглядають кожну дитину як унікальну особистість, а це вимагає 

моделювання таких видів діяльності, які допомагають формувати в учнів 

стійкий інтерес до навчання. 

Основні тези проекту спрямовувалися на теоретичний рівень (аналіз 

праць з теми «Емоційний інтелект» та написання статті «Емоційний інтелект 

як передумова формування успішного, творчого, мотивованого учня 

засобами мови та літератури» Гученко О.В.) та практично-рефлексійний, у 

якому, крім виступів чи театральних дійств, чи в усній формі, чи у формі есе 

діти ділилися враженнями та емоціями, а також тими змінами, які вже 

відбулися з ними (учні 5-А та 5-Б класів, 7- А класу, 9-А та 9-Б класів, 10 та 

11-Б класів, учителі Боброва С. Й., Забашта І.А., Гученко О. В., Мартиновець 

С. М., Хоружа М. С.). 

Починалася робота з ознайомлення з емоціями, їх характеристиками, 

видами, особливостями прояву. Розповіли про емоційну складову інтелекту 

учні 7-А під час відкритого заходу з англійської та української мови  «Емоції 

шукають вихід» (Гученко О. В. та Зубко 

О. М.). Продовжили роботу за 

емоційним збагаченням учні 11-А, які 

читали поезію «Розстріляного 

відродження» та знімали відеороботи за 

творчістю улюблених поетів 20-30-х 

років ХХ століття, які вилилися в 

проектний захід «Романтика понад 

сторіччями» (Гученко О.В. та 

Яковлєва Л.М.). 



Учителі опрацювали способи 

організації освітнього процесу на основі 

диференційованого підходу до 

особистості учня, принципи та ідеї 

особистісно-орієнтованого навчання та 

інтерактивні форми, психологічні 

аспекти підготовки учня до уроку, 

методи розвитку його творчих 

здібностей й формування соціалізації 

таким чином, що гімназисти самостійно 

пропонували не лише шляхи вирішення 

проблеми, назви проектів, але й брали на 

себе левову частку завдань під час 

презентації робіт. Ця ситуація яскраво 

проявилася на проекті української та 

зарубіжної літератури 9-Б класу «Шлях 

долі лежить через вибір» (учителі Хоружа 

М. С. та Мартиновець М. С.) та уроці 

української літератури 10 класу «Злочин, 

який 

заперечували. Суд, якого не було» (за мотивами повісті Кобилянської О. 

«Земля») (учитель Хоружа М. С.) 

 

Охоче ділились своїм досвідом з колегами учителі Боброва С.Й., Гученко 

О.В. та Забашта І.А.  

 

Боброва С.Й. продовжує 

традицію  театральних постановок, 

пов’язаних із класикою світової 

літератури. Щоразу в роботі цього 

педагога можна побачити не лише 

елементи театру, можливість по-

новому поглянути на прочитаний 

твір (наприклад,  у проектній 

постановці 5-А класу «Що таке 



справжня краса» за О. Вайльдом), а також застосувати нові інтерактивні 

форми  роботи з учнями (як наприклад, квест, інтерактивна гра, інтерактивна 

інсталяція, що поєднує  комп’ютерну гру та гру актора на сцені в проекті 

«Божевільне чаювання» (інтерактивна гра з елементами квесту та театральної 

постановки). 

Сучасна освіта перебуває в постійному оновленні, а тому вимагає від 

учителя новаторських ідей, передових підходів у викладанні предмета. Такий 

підхід демонструє Забашта І. А. Розвиток творчого потенціалу педагога 

дозволив їй провести цілу низку заходів, зокрема, відкриті уроки у  9-А  

«Складні речення», 8-Б «У країні мов», 5-Б «Створюємо казки», мовна гра в 

6-их класах «Дивна країна Числівник»  та 7-их класах «Морфологія». 

Особливі враження залишилися від вистав 5-Б класу «Кентервільський 

привид» (англійською мовою разом з Бак Л. В. та Лисаком А. П.) та «За 

двома зайцями» Старицького М. у 8-Б класі. 

Залучення до театральної діяльності розвиває емоційний інтелект 

надзвичайно потужно. Дійство дозволяє учням краще усвідомлювати свої 



емоційні стани, емпатично включатися в переживання інших, розуміти, як 

вираз власних  

емоцій впливає на інших, і враховувати це у соціальному житті. Ці завдання 

виконала постановка 8-А класу 

«Маски»  (алюзії Шекспіра у 

українській літературі) (учитель 

Гученко О. В.), яка дозволила дітям 

розкрити власне «Я». На виконання 

цих завдань були спрямовані й 

традиційні загальношкільні заходи: 

конкурс пісні «На хвилях «Консулу» 

та конкурс читців «Поетична 

Україна», який цьогоріч проходив як 

проект старшокласників для 

початкової школи, в організації якого 

найбільш активними були учні 11-А 

класу Козлова Анастасія та Мельник 

Данило.  

На завершення навчального року традиційно припадають 

Шевченківські свята, які цього року в гімназії розтягнулися на цілих три 

місяці (з березня, де відбувається традиційно конкурс читців поезії Тараса 

Шевченка, по травень). Останнього навчального місяця учні 8-А провели 

квест «Викликаємо дух Шевченка» для 5-Б (учитель Гученко О. В.), а учні 7 

класів  провели інтелектуальний турнір «Кобзар як звичайна людина» 

(учителі Гученко О. В. та Завальнюк О. Ю.) 

МО вчителів гуманітарних та естетичних  дисциплін  у 2017-2018 

навчальному році співпрацювало з кафедрою шевченкознавства Інституту 

літератури. У результаті  для учнів 9 та 10 класів  були прочитані лекції 

Боронем О. В. про Тараса Шевченка, які дозволили молоді заповнити 

прогалини в знаннях про національного поета як особистість та по-новому 

прочитати й потрактувати  рядки Кобзаря. 

Учителі МО гуманітарних та естетичних  дисциплін  використовують 

сучасні інноваційні технології навчання з метою створення якісного 

освітнього середовища для учнів. Ми прекрасно розуміємо, що сучасні 

роботодавці все більше схильні брати на роботу тих спеціалістів, які швидко 

орієнтуються в життєвих ситуаціях, професійних проблемах, здатні 

проявляти активність, брати ініціативу у свої руки, оптимістично 

налаштовані на можливості досягати успіху, сміливо й виважено підходять 

до планування і здійснення роботи, здатні довести справу до логічного 

завершення, перебудовуватися, якщо того вимагає справа. Найбільш успішні 

у своїй діяльності ті, хто вміло поєднує розум і емоції. Працюючи над 

проектом «Емоційний інтелект як передумова формування успішного, 

творчого, мотивованого учня», ми наблизили наших учнів до ситуації успіху. 

Так, поряд із використанням традиційних  методів навчання,  учитель 

музики та мистецтва Перехрест С.П. використовує як власні презентації для 



подачі матеріалу, так і залучає учнів до створення проектів, презентацій. Це 

зацікавлює школярів, розвиває їхні творчі здібності, ініціативу, адже у 

процесі виконання завдання вони ознайомлюються з теоретичним 

матеріалом, опрацьовують рекомендовану літературу, добирають цікаві 

завдання, обмірковують, як усе оформити й подати. Таким чином учитель 

досягає реалізації важливих навчальних цілей, зокрема, формує в учнів 

мотивацію до вивчення мистецтва. Слід зазначити, що Перехрест С. П. бере 

активну участь у проведенні загальношкільних заходів, а саме, конкурсі пісні 

«На хвилях «Консулу», конкурсі читців поезії «Поетична Україна», 

урочистостях до ювілею гімназії, церемонії нагородження.  Під час 

підготовки  та презентації проектів Софія Павлівна активно інтегрує музичне 

мистецтво в міжпредметні проекти, допомагає вчителям працювати з 

музичним матеріалом, а також готує музичні номери, зокрема вона брала 

участь у презентації проектів 5-А класу «Що таке справжня краса» за О. 

Вайльдом та «Божевільне чаювання» за Л. Керроллом (інтерактивна гра з 

елементами квесту та театральної постановки), виставі 5-Б класу 

«Кентервільський привид».  

Рудковська О.В.  проводить  апробацію різних типів уроків 

образотворчого мистецтва із використанням сучасних технологій у 

навчальному процесі.  Учитель активно впроваджує методи, які розвивають  

творчість учнів. Педагог вважає, що творчість – це досить складний і 

своєрідний процес, якому можна навчитися. Для цього необхідно виявити 

його закономірності, на основі яких можна створити певні методи або 

прийоми, володіння якими дозволило б більш ефективно займатися 

образотворчим мистецтвом. Активна участь Рудковської О.В. в заходах 

методичного об'єднання та робота гуртка цьому яскраве підтвердження.    

На засіданнях МО розглядалися питання, як теоретичного, так і 

практичного характеру. Зокрема обговорювались актуальні питання навчання 

і виховання учнів, а вчителями історії та права Журовою А. Б. та 

Полонецькою Л. П. проведений круглий стіл з обміну досвідом щодо 

сучасних підходів до навчання. Історики в своїй практиці продовжують 

впроваджувати компетентнісний підхід на основі інноваційних технологй, 

здійснюють підтримку дослідницької роботи учнів. Особливу увагу педагоги  

приділяють заохоченню до участі учнів  у творчих конкурсах, олімпіадах. 

Перемоги учнів у таких конкурсах та олімпіадах є результатом активізації 

пізнавальної діяльності. 

У 2018-2019 н. р. необхідно активізувати роботу з обдарованими 

учнями, залучати їх до участі в різних творчих конкурсах, інтелектуальних 

марафонах, науково-дослідницьких проектах, до навчання в МАН; 

працювати над удосконаленням науково-теоретичної, психолого–

педагогічної, загальнодидактичної і фахової підготовки членів МО, їх 

самоосвітньої та творчої, видавничої діяльності, а також спонукати педагогів 

до участі в професійних конкурсах. 

  



 

У 2017/2018 навчальному році МО вчителів природничо-

математичного циклу дисциплін продовжило здійснювати роботу над 

темою: «Формування життєвої компетентності учня на уроках природничо-

математичного циклу як засіб підвищення якості освіти при неперервному 

вдосконаленні педагогічної майстерності вчителів». 

Мета: Навчати оволодівати знаннями, необхідними в практичній 

діяльності, для продовження освіти,  розвивати інтелект учня, формувати 

якості мислення, необхідні для подальшого розвитку учня, уявлення про 

предмети технічного циклу і природознавства як про частину 

загальнолюдської культури та впровадження елементів stem-освіти. 

Основні завдання: 

1.Підвищення професійної компетентності вчителя шляхом курсової 

підготовки, обміну досвідом, участі у роботі семінарів, вебінарів, круглих 

столів, самоосвіти. 

2. Підвищення мотивації учнів до вивчення предметів технічного циклу 

і природознавства за допомогою застосування інноваційних технологій та 

проектної діяльності. 

3. Розкриття творчого потенціалу учнів через STEM-освіту. 

4. Активізація роботи з підготовки учнів до олімпіад і конкурсів. 

5. Інтенсифікація роботи з учнями, які мають знання початкового і 

середнього рівня. 

6. Підсилювати компетентнісну складову навчання. 

7. Робота над інтеграцією курсів на межі наук: хімія, фізика, біологія, 

географія, екологія, інформатика, англійська мова. 

Діяльність методичного об'єднання була спланована з урахуванням 

запитів і потреб здобувачів освіти, особливостей викладання предмета в 

поточному навчальному році та спрямована на забезпечення якості освіти. 

Самоосвіта вчителів є однією з форм підвищення кваліфікації. 

Вчителями в 2017 - 2018 навчальному році були обрані теми самоосвіти: 

 Особливості використання інтерактивних методів навчання на уроках 

інформатики (Самікова І.О.) 

 Формувальне оцінювання як одна із технологій інтерактивного 

навчання на уроках фізики і математики з елементами STEM-освіти 

(Десяткіна Н.В.) 

 Технології інтерактивного навчання на уроках біології та основ 

здоров’я (Демидова Т.Є.) 

 Здоров’язбереження через інтерактивне навчання на уроках хімії 

(Шовкопляс Н.М.) 

 Можливості застосування наративного підходу при навчанні 

математики (Паламарчук О.М.) 

 Застосування наративних методів навчання при викладанні предметів 

природничого циклу   (Прокопенко О.В.) 



 Модульний підхід до формування ключових компетенцій учнів на 

уроках математики (Зенченко Л.М.) 

 Розвиток життєвої компетентності формування в учнів навичок 

науково-дослідницької діяльності на уроках географії та в позаурочний час 

(Пасічник Л.В.) 

 Розвиток пізнавального інтересу до географії через екологічне 

виховання (Марченко А.М.) 

 Використання інноваційних технологій в процесі вивчення фізики  

(Сич К.Й.) 

 Формування функціональної грамотності учнів за рахунок 

використання ІКТ на уроках інформатики та технологій(Мартиновець С.М.) 

 Формування різних видів компетентності під час вивчення економіки 

(Наддур Н.В.) 

Пройшли курси підвищення кваліфікації та атестацію такі вчителі: 

Пасічник Л.В., вчитель географії (І категорія), Демидова Т.Є., вчитель 

біології (вчитель-методист), Шовкопляс Н.М., вчитель хімії (вчитель-

методист) 

Аналіз діяльності засідань МО: актуальність тем, конкретність і 

реалізація рішень.  

Проведено 5 засідань МО, на яких робота колективу була спрямована 

на розвиток творчого потенціалу вчителів, впровадження досягнень кращого 

педагогічного досвіду та освітніх технологій для розкриття методичної 

проблеми гімназії «Створення особистісно зорієнтованого інноваційного 

освітнього простору  гімназії шляхом оновлення змісту гімназійної освіти, 

впровадження нових стандартів державної освіти, посилення інноваційної 

складової НВП»,  надання вчителям методичної допомоги та  консультацій за 

наступною тематикою:  

1.Організаційне (Узгодження і затвердження календарно - 

тематичного планування; опрацювання чинних підручників і програм з 

предметів природничого-математичного циклу; затвердження плану роботи, 

завдання МО на майбутній навчальний рік і підготовка вчителів до атестації; 

планування роботи творчих груп; обговорення проекту «Нова українська 

школа») 

2. Засідання круглого столу «STEM-освіта при викладанні предметів 

природничо-математичного циклу» 

3. Застосування інтерактивних технологій (формувальне оцінювання, 

вінтажні технології, здоров’язбереження). Робота з обдарованими дітьми. 

Формування дослідницької компетенції школярів. 

4. Результати проведення олімпіад з предметів; участі у міжнародному 

математичному конкурсі «Кенгуру»; зрізів знань з інформатики у 6 класі; 

географії у 9 класі; фізики у 8 класі; моніторинг з навчальних предметів: 

алгебра, українська мова, англійська мова у 9-х класах.   

5. Підготовка та проведення підсумкової атестації з предметів у 2017-

2018 навчальному році (підготовка учнів 11-х класів до здачі ЗНО з 



математики та зарахування його результатів як ДПА; учнів 9-х  до здачі ДПА 

з математики і розгляд матеріалів до ДПА). 

6. Підсумкове засідання (звіт про роботу МО; результати проведення 

ЗНО, ДПА, план роботи МО на наступний рік). 

Висновки:  

1. Тематика засідань відображає основні проблемні питання, що стоять 

перед МО.  

2. Засідання ретельно продумані і підготовлені. Виступи та висновки 

ґрунтувалися на глибокому аналізі, практичних результатах, що дозволяють 

зробити науково-методичні узагальнення.  

3. Підібраний комплекс дозволив вирішувати низку навчально-

методичних завдань:  

а) коригування форм і методів роботи щодо вимог часу; 

б) організація та проведення моніторингу навченості учнів на основі 

науково-методичного забезпечення навчальних програм  

в) урізноманітнення форм позакласної роботи;  

г) підготовка учнів до підсумкової атестації. 

 

Аналіз діяльності інших форм роботи МО.  

Взаємозв'язок змісту діяльності МО з аналізом освітнього процесу. 

 

В грудні 2017 року були проведені зрізи знань з інформатики   у 6 

класах (учитель Мартиновець С.М.)  

 
 

Висновки: Учні мають досягнення достатнього і високого рівня, але більш 

високі результати показали учні 6-а класу.  

Рекомендації: вчителю інформатики продовжити роботу над підвищенням 

рівня знань учнів, застосовуючи різні методичні прийоми 

навчання і контролю знань.  

У грудні 2017 року були проведені зрізи знань з географії   у 9 класах 

(учитель Пасічник Л.В.) 
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Висновки: Учні виконали завдання в основному на достатньому і високому 

рівні . 

Рекомендації: вчителю географії  продовжити роботу над підвищенням 

рівня знань учнів, застосовуючи різні методичні прийоми 

навчання і контролю знань. Застосовувати в роботі 

диференційований метод навчання. 

У травні 2017 року були проведені зрізи знань з фізики  у 8 класах 

(учителі Десяткіна Н.В. і Сич К.Й.)  

 
 

Висновки: кращий результат показали учні 8-Б класу, хоча в 8-А є низький 

рівень, але достатній і високий рівень становив 75%, а в 8-Б тільки 65%  

Частина учнів показала недостатній розвиток вміння вибирати відповіді, 

якщо у запитанні декілька правильних, а також неправильно розподілили час 

на виконання завдань, більш прості залишали на потім, що привело до втрати 

балів. 

Рекомендації: вчителям фізики продовжити роботу над підвищенням рівня 

знань учнів, застосовуючи різні методичні прийоми навчання і 

контролю знань.  

Учителями на день відкритих дверей у гімназії 20-24 листопада 2017 

були проведені такі відкриті уроки і заходи: 

 Паламарчук О.М., Мартиновець С.М., Наддур Н.В. кейс-урок в 9-Б  

класі з англ.мови, інформатики і математики «SMART школа майбутнього». 

 Десяткіна Н.В., Шовкопляс Н.М. в 10 класі інтегрований урок  англ. 

мови, хімії і фізики «Карбон та його застосування».  

 Зенченко Л.М. в 6-Б класі англ. мова, історія, математика  
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 Прокопенко О.В. «Відпочинок і здоров’я» (5-А, основи здоров’я); 

«Земля – наш спільний дім» (5-Б, інтегрований урок природознавства, основ 

здоров’я та англ.мови) 

 Демидова Т.Є. «Робота серця, серцевий цикл» (8-Б, біологія);  

Десяткіна Н.В., Лисенко Н.Г. проект з природознавства і астрономії 

«Стежками до зірок» (учні 11-А для учнів 4-А) 

Інтегрований урок астрономії і англ. 

мови «Зірка на ім’я Сонце» в 11-Б, 

учителі Десяткіна Н.В., Бєлишева К.П. 

 

 Тиждень математики (21-25листопада) та 

тиждень природничих наук (10-14, та 26 

квітня)  - традиційний вид позакласної  

творчої 

роботи, 

що дозволяє як вчителям, так і учням 

розкрити свій творчий потенціал. В них 

взяли участь всі учні з 5 по 11 клас. Так, 

протягом цих періодів були проведені 

майстер-класи «Моя творчість в 

математиці» (учні 6-Б кл., Зенченко Л.М.), 

фізична радіогазета (учні 8-Б кл.,Сич К.Й., 

Демидова Т.Є) до 32 річниці Чорнобиля. 

Урок-конференція (5, 6, 7, 9-Б кл. 

Прокопенко О.В., Десяткіна Н.В.) урок–конференція до Дня боротьби зі 

СНІДом (учні 11-Б кл. для учнів 7 класів, учителі Демидова Т.Є., Прокопенко 

О.В.), урок-залік «Захист презентації «Екологічні акції» (6 кл., Самікова І.О.), 

інтегрований урок з теми: «Історія досліджень та географічне положення 

Південної Америки» (7-А, Б, учитель Марченко А.М.), уроки-практикуми 

«Створення комп’ютерної програми для 1 класу «Абетка» (учні 8 кл., 

учитель Самікова І.О.), майстер-клас «Опрацювання текстових даних 

«Створення вітальної листівки до Дня вчителя» (8 кл., учитель Самікова 

І.О.), оформлення та оновлення протягом року стендів з безпеки 

життєдіяльності (Прокопенко О.В.), організація, проведення зустрічі учнів з 

представниками «Київводоканалу» (6-А, 7-Б, учитель Прокопенко О.В.), 

проведення конкурсу малюнків з безпеки життєдіяльності, екологічної 

безпеки (5 кл., 6-А, 7-Б). 

 

 



 

Аналіз діяльності творчих груп. 

Учителі нашого об’єднання продовжили працювати в 3 творчих групах, 

за такими напрямками: 

 здоров´язбережувальні  технології на уроках (Шовкопляс Н.М., 
Демидова Т.Є.); 

 портфоліо як засіб самопрезентації та систематизації досвіду (Десяткіна 
Н.В.) 

 єдиний інформаційний простір гімназії (Самікова І.О., Мартиновець 
С.М.) 

 До конкурсу з здоров´язбереження були проведені уроки-конференції, 

диспут «Чи загрожують людині тваринні інфекції» (7-Б, біологія, основи 

здоров’я, учитель Прокопенко О.В.) і «Йододефіцит та його профілактика (10 

кл., Захист Вітчизни учитель Прокопенко О.В.); урок «Екологічна поведінка 

в побуті» (7-А, учитель Демидова Т.Є.); круглий стіл «Нітрати в ранніх 

овочах і фруктах. Вплив на здоров’я людини» (10 клас, учитель Шовкопляс 

Н.М.) 

 
Інноваційна діяльність МО . 

 Інформаційна підготовка - один з найважливіших інноваційних і 

затребуваних напрямів, що робить школу сучасною, наближує її до життя і 

запитів суспільства. Застосування інформаційних технологій підвищує 

інтерес учнів до уроків. На своїх уроках такі вчителі, як Самікова І.О., 

Десяткіна Н.В., Сич К.Й., Мартиновець С.М., Демидова Т.Є., Прокопенко 

О.В. використовують метод проектів. У наступному навчальному році одним 

із завдань є  створення банку презентацій до уроків фізики, хімії, біології, 

математики, географії, до створення якого будуть залучені також і учні. 

Різноманітні заходи були проведені вчителями зі впровадження STEM-

освіти  в навчальний процес: Сич К.Й. проводила STEM - квести у 8 класах з 

основ здоров’я, дослідницько-проектну діяльність на уроках фізики в 8-9 

класах; Шовкопляс Н.М. проводила бінарні уроки (екологія-хімія, фізика-

хімія) в 11, 7 класах; Демидова Т.Є в 6-9 класах проводила диспути, тренінги, 

уроки-конференції, підсумкові уроки-брейнрінги, в 9 класі урок-конференція 

«Розвиток еволюційних поглядів» (історія, інформатика, укр. мова, біологія);  

Марченко А.М. в 7,8,10 класах проводила уроки-дискусії та інтегровані 

уроки, наприклад, в 8 класі  інтегрований урок «Географія космічних 

знімків»; Прокопенко О.В. проводила уроки-подорожі, конференції, диспути, 

аукціон стартапів «Пробудження екологічних ідей» (11-А, біологія, екологія, 

економіка, хімія, інформатика), конкурси антиреклами тютюну, алкоголю.   



    
 

Підвищення якості знань учнів. 

З метою підвищення педагогічної майстерності вчителі  МО 

відвідували уроки та позакласні заходи, систематично виступали з 

повідомленнями, доповідями  на засіданнях МО та РМО, педагогічних радах, 

знайомилися з новинками учбової та методичної літератури. 

Шовкопляс Н.М. в грудні 2017 відвідала майстер-клас старшого 

учителя гімназії № 51 Кібалник Л.Г. «Практика використання критичного 

мислення у викладанні хімії, для самовдосконалення рівня знань з хімії». 

Прокопенко О.В. у лютому 2018 брала участь у навчально-

методичному семінарі вчителів біології «Формування ключових 

компетентностей і критичного мислення на уроках біології в умовах 

переходу до НУШ», 9 годин. 

Самікова І.О. була учасником вебінари від Дистанційної академії 

видавничої групи «Основа»: «Створення мультфільмів дидактичного змісту», 

«Інтерактивні відеолекції» лютий 2018 року. 
Десяткіна Н.В. у листопаді 2017 і квітні 2018 прослухала вебінари 

(«Інтерактивна школа творчого учителя від видавництва «Ранок») так, 

зокрема вона відвідала вебінар Неліна Є. П. «Курс геометрії 10 класу як 

основа підготовки учнів до успішного розв'язування стереометричних 

завдань ЗНО з математики», Боженової Ф.Я. «Лінзи. Отримання зображень за 

допомогою лінзи та системи лінз» (9 кл.), «Агрегатні стани речовини»(8 кл.), 

Гельгафта  І.М. «Око як оптичний прилад. Зір і бачення. Вади зору та їх 

корекція», «Розвиваємо вміння 21го століття. Метод проектного навчання: 

action plan», інтегрований курс «Природничі науки»: очікуваня від 

експериментального впровадження», «STEAM – драйвер розвитку в учнів 

ключових компетентностей і навичок майбутнього». 

Пасічник Л.В. у листопаді 2017 року брала участь у вебінарах в рамках 

проекту «Інтерактивна школа творчого учителя від видавництва «Ранок»: 9 

кл. - «Сучасні тенденції розвитку світового господарства», 8 кл. 

«Територіальні зміни меж України з XX ст. Особливості сучасного 

адміністративно-територіального устрою, його проблеми та шляхи 

вдосконалення на різних територіальних рівнях» (за підручником Г. Д. 

Довгань, О. Г. Стадника), у квітні 2018 року «Особливості викладання 

географії у 10 класі (профільний рівень) (спікер Куртей (Капіруліна) С.Л., 

«Підручник як інструментарій компетентнісно орієнтованого навчання: 

шляхи ефективного впровадження (спікер Довгань Г.Д.). 

Учителями, що викладали в 9 класах за новою програмою, були 

розроблені уроки, тестові завдання як для поточного оцінювання, так і 



тематичного.  

Робота кожного вчителя була спрямована на вміння побачити 

особистість у кожній дитині, правильно зорієнтувати на процес навчання, 

допомогти в розвитку творчих здібностей учнів. На уроках створювалися 

умови для реалізації навчальних завдань різними шляхами з урахуванням 

індивідуальних особливостей учнів, також особливу увагу було приділено 

підготовці учнів до іспитів, у процесі навчального року пророблялися 

помилки, допущені на завданнях попередньої атестації. Було приділено 

особливу увагу до ДПА в 9 та підготовці до ЗНО 11 класах.  

Участь учнів у конкурсах, олімпіадах тощо 

В цьому році учні 5-6 класів взяли участь у Всеукраїнському етапі 

міжнародного конкурсу з математики «Кенгуру-2017-2018» та 5-9 класів в 

міжнародному етапі. З кожним роком зацікавленість у такому конкурсі серед 

учнів зростає. Результати були такими: 

 

 
 

Учні 8 кл брали участь у конкурсі «Охорона праці очима дітей (І місце 

Татаринова А., 8-Б, уч. Покопенко О.В.) та у конкурсі «Обери чисте 

майбутнє». 

Учні 6 класів брали участь у змаганнях зі спортивного орієнтування 

(вч. географії Пасічник Л.В.); учні 9-А класу брали участь у Всеукраїнській 

дитячо-юнацькій військово-патріотичній грі «Сокіл» («Джура») у травні 2018 

року впродовж 3-х днів і посіли 7 місце. 

Видавнича діяльність вчителів 

Шовкопляс Н.М. стаття «Наративні методи навчання у системі 

особистісного досвіду здоров’язбереження на уроках хімії» до збірки гімназії 

«Консул» № 86  та в листопаді 2017 стаття «Наративні методи навчання у 

викладанні курсу хімії» у газеті «Шкільний світ».  



 

 

Перспективи на наступний навчальний рік 

На наступний 2018-2019 навчальний рік перед педагогами МО 

природничо-математичного циклу поставлені такі завдання: 

1. Підвищення методичної майстерності вчителя. 

2. Продовження впровадження інноваційних технологій на уроках 

математики, фізики, біології, екології, хімії, географії. 

3. Впровадження STEM-освіти на уроках і в позаурочний час. 

4. Формування освітніх компетентностей учнів на уроці та в 

позакласній роботі, удосконалення системи організації та проведення 

наукової та проектної діяльності учнів (участь учнів в МАН з різних 

предметів). 

5. Продовження роботи зі створення банку мультимедійних ресурсів. 

6. Продовження роботи з обдарованими дітьми, а також з дітьми, які 

потребують особливої уваги (учні, які мають «початковий і середній рівні» з 

предмету). 

 

 

Творчою групою вчителів фізкультури проводилась різноманітна 

позакласна робота 

 

Спортивні районні та міські змагання 

 Олімпійський тиждень, 1-11 кл. (вересень)   

 Змагання з футболу, 2-4 кл. Контрольна гра. 

(жовтень, ліцей №77) 

 Змагання з шашок, 5-8 кл. (листопад) 

 Змагання з настільного тенісу, 11 кл. (січень) 

 «Олімпійське лелеченя», 8-9 кл. (лютий) 

 Змагання з баскетболу, 11 кл. (лютий)   

 Змагання з волейболу, 10 кл. (березень) 

 Змагання з шахів «Корона Печерська», 1-4 кл. 

(квітень) 

 «Спартакіада допризовної молоді» (травень) 

 Змагання-показ з капоейра «Батізада», 1-8 кл. 

(травень) 

 Змагання зі спортивного орієнтування, 6-8 кл. 

(травень)   

 Змагання з футболу, 2-4 кл. Товариський матч 

(травень, школа № 240)   

 

 

 



Хореографічна підготовка заходів 

 «Свято знань». Концерт до Дня вчителя 

(вересень) 

 «Консул» має таланти» (жовтень) 

 День відкритих дверей (листопад) 

 Новорічні заходи. Різдвяні флешмоби 

(грудень) 

 Проектні роботи, 5 кл. (лютий)  

 «Весна прийшла», концертні програми 

(березень) 

 Проектні роботи «Останній дзвоник», «Прощання з букварем» (травень) 

 Випускні бали 4, 9, 11 кл. (червень) 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Напрями науково-методичного супроводу освітнього процесу 

 

Вплив педагогічного досвіду на організацію навчання учнів 
 

Предмет ПІБ вчителя 
Які елементи 

досвіду втілено 
Результат Примітка 

Українська 

мова та 

література 

Хоружа 

М.С. 

Формування 

здатності розуміти 

твори художньої 

літератури на основі 

здобутого досвіду, 

зосередження уваги 

на формуванні 

власних мистецьких 

уподобань 

Створені умови для 

розуміння національної 

ідентичності учнів, що є 

підґрунтям поваги до 

культурного вираження 

інших народів, розробка 

аспекту мовної грамотності 

як частини 

загальнокультурного 

надбання. Створення 

інтегрованих проектів 

українська-зарубіжна 

література 

 

Англійська 

мова 
Саакова І.К. 

Здійснено наукове 

обґрунтування 

феномену 

«життєвий досвіт 

особистості», 

використано 

герменевтичний 

підхід до створення 

проектів на основі 

дитячого досвіду 

Розроблено цикл проектів 

про Велику Британію: 

«Велика Британія очима 

дітей», «У калейдоскопі 

Лондона» 

 

Іноземні 

мови 

Скремінська 

Л.М. 

Створення відео 

сюжетів, кліпів, 

презентацій, case-

уроки для 

поглибленого 

вивчення тем та 

створення проектів 

 

Case-урок «3D Art from the 

Past till Present»,  

проекти «Tastes from all over  

the world», «Easter Fest at 

St.Sophia Square» 

 

 

Англійська 

мова 
Наддур Н.В. 

Розробка нової 

технології «Vital 

skills of 

collaboration» 

Розвиток критичного 

мислення, усунення мовного 

бар’єру  

 

 

Участь вчителів у  конкурсах  з фахової майстерності  

Учитель англійської мови Наддур Н.В. ввійшла у ТОП-20 найкращих 

учителів України за версією премії Global Teacher Prize Ukraine. 

Учитель початкових класів Чужа Н.П. брала участь у ХV Міжнародних 

педагогічно-мистецьких читаннях пам’яті О. П. Рудницької «Педагогіка 

мистецтва і мистецтво педагогічної дії» 
 

 

 



Науково-методичний супровід: 

Напрям 

роботи 

(супроводу) 
Форми роботи Тематика засідань  

Напрацьовані 

матеріали 
Відповідальний 

Робота з 

обдарованими 
Методичний 

проект, 

організація 

мистецьких 

заходів, квестів, 

вікторин, 

конкурсів, 

предметних 

тижнів, 

проектних робіт 

тощо 

НМР: «Про організацію 

роботи з обдарованими 

дітьми, підготовка  до 

предметних олімпіад та 

інтелектуальних 

конкурсів у 2017-2018 н. 

р.» (серпень); «Про 

підсумки І етапу 

шкільних предметних 

олімпіад та організація 

участі в II етапі» 

(листопад). 

Педрада «Про 

формування системи 

ціннісного ставлення 

особистості молодшого 

школяра до соціального 

та природного довкілля, 

а також самої себе через 

застосування наскрізних 

ліній у вивченні 

загальноосвітніх 

предметів в початковій 

школі» (листопад). 

Наказ «Про підсумки 

проведення шкільних, 

районних, міських 

учнівських олімпіад з 

базових дисциплін, 

районного етапу 

конкурсу знавців 

української мови ім. П. 

Яцика, районного 

конкурсу-захисту МАН» 

(квітень) 
 

 

 

Сценарії, 

розробки, банк 

даних 

Заступник 

директора з 

виховної роботи  
Саміляк А.І., 
 заступник 

директора з 

навчально-

виховної роботи  
Боброва С.Й.,  
куратор проекту 

Козленко К.Г. 

Консультатив-

ний 
Круглі столи, 

семінари, 

педради, Школа 

молодого 

вчителя, робота з 

вчителями, що 

атестуються 

Педагогічна рада: «Про 

підсумки роботи гімназії 

в 2016-2017 навчальному 

році та завдання на 2017-

2018 навчальний рік 

щодо підготовки до 

впровадження положень 

концепції Нової 

української школи»  

НМР: - Про визначення 

структури й напрямів 

методичної роботи в 

новому навчальному 

Статті та виступи 

вчителів, 

методичні 

проекти, 

матеріали МО 

Голови МО, 

Боброва С.Й., 

заступник 

директора з 

навчально-

виховної 

роботи, 

керівники 

проектів, 

керівники 

творчих груп 



році, обговорення й 

затвердження плану 

роботи на 2017-2018 н. р. 

- Про планування 

заходів з підвищення 

фахового рівня вчителів 

- Про організацію 

творчих груп з питань 

інновацій в НВП 

- Про впровадження 

діяльнісного та 

тематичного підходу в 

початковій школі 
- Про моніторинг 

роботи за оновленими 

програмами в 5-9 класах 
Постійно діючий семінар 

з впровадження 

інноваційних технологій 

Реалізація програми 

«Школи молодого 

вчителя» 

Дослідницький Опрацювання 

наукової та 

методичної 

літератури 
 

Тематика семінару з 

впровадження 

інноваційних технологій,  

тематика самоосвіти 

вчителів 

Формування 

змісту методичної 

збірки «Життєві 

смисли наративної 

психології та 

педагогіки». 

Голови МО, 

Боброва С.Й., 

заступник 

директора з 

навчально-

виховної 

роботи, 

керівники 

проектів, 

керівники 

творчих груп 
Впровадження 

інновацій 
Круглі столи, 

семінари, 

майстер класи, 

тренінги, 

вебінари, 

проведення Дня 

відкритих дверей 

НМР: 
 Про узагальнення 

досвіду роботи вчителя 

англійської мови 

Саакової І.К., вчителя 

української мови 

Хоружої М.С., що 

претендують на звання 

«учитель-методист» 

 Про впровадження 

діяльнісного та 

тематичного підходу в 

початковій школі 

 Про моніторинг 

роботи за оновленими 

програмами в 5-9 класах 

 Про презентацію 

електронних ресурсів з 

впровадження НУШ 

 Про підсумки роботи 

педагогічного колективу 

над науково-методичною 

проблемою, звіти МО 

Панорама 

сучасної освіти в 

5-11 класах 

(міждисциплінарні 

STEM та 

мистецькі 

проекти, кейс-

уроки, розвиток 

критичного 

мислення, 

інтерактивне та 

особистісно 

зорієнтоване 

навчання), 

розробки 

тематичних днів у 

початковій школі 

Боброва С.Й., 

заступник 

директора з 

навчально-

виховної 

роботи, голови 

МО 



 Про результати 

реалізації методично-

цільових проектів: 

«Єдиний інформаційно-

технологічний простір 

гімназії», «Менеджмент 

набуття професійної 

компетентності», 

«Обдарованість», 

підпроект до програми 

«Гімназист-науковець», 

«Модель 

здоров’язбережувального 

простору гімназії», 

«Кваліметрія»,«Портфо-

ліо», «Назустріч світу»  

 Педради: «Про 

формування системи 

ціннісного ставлення 

особистості молодшого 

школяра до соціального 

та природного довкілля, 

а також самої себе через 

застосування наскрізних 

ліній у вивченні 

загальноосвітніх 

предметів в початковій 

школі»; «Про 

формування навичок 

ХХІ століття у 

виховному процесі 

гімназії «Консул» №86»; 

«Про практичні аспекти 

формування 

здоров’язбережувальної 

культури сучасного 

школяра». 

 Накази: «Про 

формування емоційного 

інтелекту учнів середньої 

школи на уроках 

літератури», «Про 

реалізацію 

компетентнісного 

підходу у викладання 

галузі «Мистецтво» у 5-9 

класах» 
Аналітичний Засідання НМР, 

атестаційної 

комісії, накази 
 

 

 

 

 

 

НМР: 
 Про стан 

адаптації учнів 5-их 

класів до навчання в 

гімназії 

 Про підсумки І 

етапу шкільних 

предметних олімпіад та 

організація участі в II 

Методичні 

рекомендації 
 

 

 

 

 

 

 

Боброва С.Й., 

Самікова І.О. 
заступники 

директора 



 
Методичні 

проекти 

«Обдарованість», 

«Кваліметрія», 

«Портфоліо» 

етапі 

 Про моніторинг 

роботи за оновленими 

програмами в 5-9 класах 

Педагогічна рада: «Про 

підсумки роботи гімназії 

в 2016-2017 навчальному 

році та завдання на 2017-

2018 навчальний рік 

щодо підготовки до 

впровадження положень 

концепції Нової 

української школи» 

Накази: «Про систему 

роботи вчителя хімії 

Шовкопляс Н.М.», «Про 

формування читацьких 

компетенцій учнів 

початкової школи», 

«Реалізація 

комунікативної 

складової на 

початковому етапі 

вивчення англійської 

мови», «Аналіз стану 

правової освіти», «Про 

аналіз атестаційного 

процесу» 

Засідання МО «Про 

аналіз зрізів знань» 

 
Аналітичні 

матеріали 

 

Експериментальна робота 

Угода про творчу співпрацю лабораторії трудового виховання Інституту 

проблем виховання НАПН України і гімназії «Консул» №86 з розроблення 

теми НДР «Трудове виховання молодших школярів в умовах реформування 

початкової освіти» на 2017-2022 рр.   

  



 

Інновації, які втілювались в 2017-2018 році в навчальний та виховний процес 

Предмет 
Категорія 

працівників 
Назва інновації 

Форми роботи з 

підготовки 

учителів до роботи 

в інноваційному 

просторі 

Напрацьовані 

матеріали 

Фізика, 

математика 
Вчителі 

Впровадження 

формувального 

оцінювання 

Семінари, уроки, 

самоосвіта 
Розробки 

 

Початкова 

школа 
Вчителі 

Впровадження 

формувального 

оцінювання 

Семінари, уроки, 

самоосвіта 

Розробки 
Удосконалення 

системи оцінювання, 

підготовка до роботи 

з «Свідоцтвом 

досягнень» по 

впровадженню НУШ 

Англійська 

мова 
Вчителі 

«Технологія 

критичного 

мислення «6 

капелюхів» 

Едварда де Боно 

Семінари, уроки, 

самоосвіта 
Розробки 

 

Українська 

мова, 

українська та 

зарубіжна 

література 

Вчителі 

Формування 

емоційного 

інтелекту засобами 

мовно-літературної 

освіти 
 

Семінари, уроки, 

самоосвіта 
Розробки, статті 

 

Природничі 

науки (фізка, 

біологія, хімія, 

географія) 

Вчителі Stem-освіта 
Семінари, уроки, 

самоосвіта 
Розробки 

 

Видавнича діяльність 
Назва матеріалу Вид методичної 

продукції (власна 

методична 

розробка,  

методичні 

рекомендації, 

авторська 

програма, 

посібник тощо) 

Автор Посада Де 

схвалено 
Форми 

поши-

рення 

Зошит із української 

літератури 
Зошит із зарубіжної 

літератури 

Робочий зошит 

учня 
Таранік-

Ткачук К. В., 

Сегеда Т. П., 

Гученко О.В. 

Учитель 

української 

мови 

«Інтелект»  

«Духовні джерела 

українських 

народних 

паремій»//Неперервн

а педагогічна освіта 

ХХІ століття: збірка 

матеріалів ХV 

Міжнародних 

педагогічно-

Тези до збірки  
 

Чужа Н.П Учитель 

початкових 

класів 

  



мистецьких читань 

пам’яті О. П.  
Рудницької, м. Київ. 

Вип. 1 (13)/ наук. 

ред. Г.І. Сотська, 

М.П. Вовк. – К.: 

Талком, -2018,- 246 

с., 94-98 с. 
 

Експертно-аналітична діяльність 
 

Назва заходу Хто 

проводив 
Форми  

узагальнення 

матеріалів 

Що зроблено для корекції 

Вивчення 

стану 

методичної 

роботи 

Адміністрація Наказ, звіт Інструктивні наради з головами МО, 

корегування плану роботи, індивідуалізація 

та урізноманітнення форм роботи з 

підвищення кваліфікації учителів 
Вивчення 

стану 

навчання з 

предмету 
Хімія 

Заступник 

директора 

Самікова І.О 

Наказ «Система 

роботи вчителя 

хімії 
Шовкопляс Н.М.» 

Посилення практичного спрямування у 

викладанні хімії через удосконалення 

роботи з формування практичних умінь та 

навичок школярів, визначених державною 

програмою, забезпечення раціонального 

поєднання індивідуальних, групових і 

колективних форм роботи, здійснення 

диференційованого підходу до організації 

роботи учнів; впровадження інноваційних та 

інформаційно-комп’ютерних технологій у 

освітній процес 
Вивчення 

стану 

навчання з 

предметів 
Німецька мова 

(7 кл.), 

математика (8 

кл.), 

українська 

мова (9 кл.), 

географія (9 

кл.) 

українська 

література (10 

кл.), історія 

(11 кл.) І 

семестр 
Українська 

мова, 

математика в 

3-4 класах.  
І семестр 
Англійська 

мова (5 кл.), 

фізика (8 кл.), 

історія (10кл.).  
ІІ семестр 
Українська 

Адміністрація Зрізи знань 
Аналіз на МО 

Корегування процесу засвоєння матеріалу 

учнями 



мова та 

математика в 

2-3 кл, 

вивчення 

читацьких 

компетенцій в 

1-3 кл.  
ІІ семестр 
Вивчення 

стану 

навчання з 

предмету 
Англійська 

мова 

Заступник 

директора 

Кузнєцова 

О.А. 

Наказ «Реалізація 

комунікативної 

складової на 

початковому етапі 

вивчення 

англійської мови 

(1-4 кл.)» 

Необхідність широкого застосування 

комунікативно-ігрового методу 

Вивчення 

стану 

навчання з 

предмету 
Мистецтво 

Заступник 

директора  
Боброва С.Й. 

Наказ «Про 

реалізацію 

компетентісного 

підходу у 

викладанні галузі 

«Мистецтво» в 5-

9 кл.» 

Заходи з поліпшення матеріально-технічної 

бази, організація тренінгів з STEAM освіти, 

посилення роботи з обдарованими, 

інтеграція предметів мистецького циклу з 

іншими предметними галузями 

Вивчення 

стану 

навчання з 

предмету 
Літературне 

читання 

Заступник  

директора  

Боброва С.Й. 

Наказ «Про 

перевірку 

формування 

читацьких 

компетенцій учнів 

2-4 класів» 

Урізноманітнення методичних прийомів, 

інтеграція різних навчальних предметів на 

уроках літературного читання. 
 

Вивчення 

стану 

навчання з 

предмету 
Зарубіжна та 

українська 

література 

Заступник  

директора  

Боброва С.Й. 

Наказ «Про 

формування 

емоційного 

інтелекту учнів 

середньої школи на 

уроках літератури» 

Збагачення технологічних прийомів, заходи 

з підвищення мотивації до читання 

Апробація 

підручників, 

посібників, 

електронних 

та технічних 

засобів 

навчання 

Вчитель хімії 
Шовкопляс 

Н.М. 

Рецензії на 

зошити з 

практичних, 

лабораторних 

робіт, тестові 

зошити, 

підручники з хімії 

для 7-11 класів 

при Інституті 

модернізації 

змісту освіти 

 

Вчитель 

іспанської 

мови 

Щербакова 

Л.В. 

Підручник 

«Espanol? Por 

supuesto! 1» 

 

 

Проведення моніторингових досліджень : 



Тема 

моніторингу 

Мета 

моніто-

рингу 

Термін 

прове-

дення Е
т
а
п

 

м
о
н

іт
о
р

и
н

г
у
 

Рівень 

(районний 

(міський), 

обласний, 

всеукраїнський 

Де 

викорис-

тано 

результати 

Форми 

узагальнен-

ня 

Якість 

засвоєння 

навчального 

матеріалу з 

предметів: 

українська 

мова, 

математика, 
англійська 

мова у 9-х 

класах 

Системна 

діагностика 

якості 

діяльності 

гімназії 

2017-2018 

навчальний 

рік 
 Шкільний 

Корегування 

процесу 

засвоєння 

матеріалу 

учнями 

Кваліметричні 

таблиці та 

діаграми у 

шкільному 

звіті 

Соціологічне 

дослідження 

«Перехід до 

навчання за 

Концепцією 

«Нова 

Українська 

Школа» 

реалізація 

принципів 

наступності та 

послідовності 

між 

дошкільною 

та початковою 

освітою» (он-

лайн) 

 
Квітень 

2018 року 
 

 Міський   

 


